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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

De senaste decennierna har frågor om Corporate Social Responsibility (CSR) kommit 

att spela en allt större roll för svenska företag.
1
 CSR går i sin enklaste form ut på att 

företag, förutom att generera vinst, även har ett etiskt ansvar gentemot samhället i stort. 

Bolag är exempelvis manade att ta ansvar för etiska och miljömässiga konsekvenser 

som uppkommer av den verksamhet de bedriver.
2
 Anledningen till att denna skyldighet 

har vuxit fram på senare tid kan vara de skandaler som skakat ett flertal bolag. 

Exempelvis har ett antal större oljeutsläpp skett som en direkt effekt av företags 

sjöfartsverksamhet.
3
 I Sverige är en av de mest uppmärksammade skandalerna den så 

kallade ”Skandiaaffären” där ledningen nyttjade stora förmåner och fattade beslut i strid 

med vad som var bäst för dess kunder.
4
 

En del av konceptet med CSR är att reglerna ska vara normbildande utan att det är fråga 

om egentlig lagstiftning där rättsliga påföljder kan bli aktuella.
5
 De främsta riktlinjerna 

för hur företag uppmanas att agera har getts ut av OECD
6
 och FN:s program Global 

Compact
7
. Utifrån dessa riktlinjer har sedermera även den svenska regeringen framställt 

sin grundsyn om vad CSR innebär i Sverige.
8
 

Huruvida de kostnader som uppstår när ett företag agerar i enlighet med dagens syn på 

CSR vid beskattning är avdragsgilla har diskuterats sparsamt inom svensk doktrin.
9
 År 

2014 avgjorde dock Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ett överklagat besked från 

Skatterättsnämnden (SRN) där nämnden ansett att ett bolags kostnader för att 

klimatkompensera sina transporter var avdragsgilla.
10

 HFD ändrade beslutet på grund av 

brist på samband mellan klimatkompensationen och bolagets verksamhet samt en 

avsaknad av direkta motprestationer.  

                                                 
1
 Grafström m.fl. CSR: Företagsansvar i förändring, 2008, s 16 ff. 

2
 Ohlson, Vikten av vinst, 2012, s 86 f. 

3
 Prop. 2000/01:139 - Åtgärder mot förorening från fartyg, s 41. 

4
 Grafström m.fl. 2008, s 17. 

5
 Ohlson, 2012, s 87. 

6
 Se OECD:s riktlinjer för multinationella företag, 

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesSVENSKA.pdf 
7
 Se The ten principles, https://www.unglobalcompact.org/AbouttheGC/TheTenPrinciples/index.html 

8
 UD 13.031, Hållbart Företagande – Plattform för svenskt agerande. 

9
 Se dock Bjuvberg, Skattenytt (SN) 2007 s 101-108, Avdrag för utgifter för sponsring m.m. – igen, s 

108. 
10

 HFD 2014 ref. 62. 
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I Sverige regleras avdragsrätten i 16 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) där den 

allmänna avdragsregeln i 16:1 är av störst vikt. Avdragsrätt grundas på regelns första 

mening; ”Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad.”. 

Regeln framstår som relativt enkel men är egentligen svårtolkad på grund av dess vaga 

utformning. Avdragsmöjligheterna för just CSR-kostnader bedöms generellt utifrån den 

praxis rörande sponsring som har utvecklats inom svensk rätt.
11

 Ifrågavarande praxis 

har flertalet gånger kritiserats för att vara för restriktiv och diskriminerade.
12

 Om så är 

fallet riskerar företag att genomgående nekas avdrag för sina kostnader relaterade till 

CSR, varpå skattereglerna kan komma att motverka förekomsten av CSR-åtgärder och 

de generellt goda effekter som sådana insatser innebär.  

1.2 Syfte 

Inledningsvis undersöks i arbetet vilka typiska kostnadsposter som kan uppkomma i ett 

företags CSR-arbete. Syftet med uppsatsen är att avgöra möjligheten att göra 

inkomstskattemässigt avdrag för dessa kostnadsposter. I vilka situationer och för vilka 

poster är avdrag aktuellt och i vilka fall bedöms avdragsmöjligheterna som små? Dessa 

situationer kommer att analyseras i syfte att utröna vissa generella förhållanden som ska 

vara för handen för att avdrag ska medges. Fokus läggs främst på den 

sambandsbedömning som är ett genomgående krav i svensk rätt för att ett skattemässigt 

avdrag ska få göras. Vidare kommer en diskussion ske i syfte att avgöra huruvida 

reglerna bör förändras. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att endast behandla avdragsmöjligheter för svenska aktiebolag då 

dessa anses utgöra majoriteten av de skattesubjekten arbetar med CSR och kan utnyttja 

ett eventuellt avdrag. Då arbetet är inriktat på skatterättsliga aspekter kommer frågan 

om ett bolag associationsrättsligt kan vidta CSR-åtgärder inte att beröras. Inte heller 

kommer någon momsproblematik behandlas då avdrag på det området följer en annan 

systematik. 

                                                 
11

 Bjuvberg, SN 2007, s 102 
12

 Se bland annat Skr. 2003/04:175, s 9 ff. 
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Eftersom alla olika varianter av kostnadsposter inte kan avhandlas kommer arbetet att 

endast beröra de vanligast förekommande posterna. För ytterligare tydlighet sker en viss 

generalisering av de olika posterna för att på så sätt täcka in fler situationer. 

I arbetet används genomgående begreppet CSR, med vilket handlingar i syfte att stärka 

miljön eller tillvarata rättigheter avses. Även andra definitioner såsom hållbart 

företagande, arbete för hållbar utveckling och socialt ansvarstagande kan komma att 

användas utan att någon annan betydelse åsyftas. 

1.4 Metod 

Arbetet görs utifrån den rättsdogmatiska metoden. Således respekteras 

rättskällehierarkin vid utredandet av gällande rätt. De primära rättskällorna är i 

hierarkisk ordning; lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. I viss mån utnyttjas även 

praxis från underrätter, dock inte på grund av dess prejudiciella betydelse utan som 

exempel på verkliga situationer och olika argumentationsmönster som kan användas. 

I den senare delen av uppsatsen förs en diskussion som präglas av rättspolitiska 

överväganden, denna diskussion förs i syfte att utröna möjliga förändringar som kan 

göras i syfte att påverka rättsläget i en riktning som överrensstämmer med den 

utveckling av CSR som skett de senaste decennierna. 

1.5 Disposition 

Efter det inledande avsnittet görs i avsnitt två en presentation och precisering av 

begreppet CSR. Syftet med avsnittet är att tydligt definiera CSR och visa på bakgrunden 

till de ökade kostnader ett bolag kan få på grund av sitt CSR-arbete. Vilka 

kostnadsposter som sedermera undersöks i arbetet presenteras och motiveras i avsnitt 

tre. I de efterföljande avsnitten fyra till sju analyseras och förtydligas de olika 

kostnadsposterna. Avsnitt fyra berör när redan befintliga kostnader ökas av CSR-skäl, 

som när en miljövänligare men dyrare maskin införskaffas. I avsnitt fem behandlas rena 

bidrag till exempelvis välgörenhetsorganisationer. Avsnitt sex innehåller en analys av 

kostnader för intern forskning och forskningssamarbeten mellan företag och 

vetenskapliga institutioner. Nästföljande avsnitt sju berör de kostnader som syftar till att 

upprätthålla, skapa eller bibehålla en viss profil för ett bolag. Varje avsnitts syfte är, i 

den här delen, att undersöka möjligheterna att medge avdrag för den i avsnittet 

behandlade kostnadsposten. Problem och praxis presenteras successivt i anslutning till 
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den kostnadspost där de är mest relevanta. I den mån liknande diskussioner blir aktuella 

för olika kostnadsposter kommer hänvisningar att ske mellan avsnitten. 

En fördjupad diskussion förs i avsnitt åtta i syfte att analysera huruvida möjligheterna 

till avdrag bör förändras och vilket tillvägagångssätt som i så fall bör användas. I avsnitt 

nio ges en kort avslutande kommentar.  
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2 Corporate Social Responsibility 

2.1 Bakgrund 

Ett av de första tecknen på ett ökat socialt ansvarstagande för företag förekom i USA 

1953 då Howard R. Bowen gav ut boken ”The Social Responsibilities of the 

Businessman”. Bowen talade om hur en entreprenör i sitt företagande hade ett visst 

ansvar gentemot samhället i stort.
13

 Begreppet CSR utnyttjades för första gången på 60-

talet av företag som inrättade sig i Afrika och Asien och då utvecklade relationer med 

diverse intressentgrupper i syfte skapa kontakt med lokalbefolkningen.
14

 

I Europa dröjde etableringen av CSR fram till mitten av 80-talet då FN i 

Brundtlandkommissionen slog fast en definition av hållbar utveckling som fortfarande 

gör sig gällande. Där uttalades att ”En hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov”.
15

 Även andra internationella organisationer såsom EU har 

visat ett växande intresse för CSR-frågor och på 2000-talet gett ut ett flertal dokument 

på området.
16

  

2.2 Konceptet CSR 

Efter att Bowen publicerade sin bok inleddes en debatt i USA angående CSR som 

koncept. Ett belysande exempel är den aktieägare som valde att stämma Standard Oil of 

New Jersey för dess bidrag till Princeton University, något som den sökande ansåg 

missgynnade aktieägarna.
17

 Domstolen menade istället att det fanns en koppling mellan 

bidraget och verksamheten genom den kvalificerade arbetskraft Princeton tog fram och 

som bolaget sedan kunde nyttja.
18

 Rättsfallet visar på de två olika synerna på CSR som 

ofta görs gällande. Den ena sidan hävdar att företagens enda uppgift är att maximera 

vinsten på de medel som aktieägare satsat och att socialt ansvarstagande är en icke-

faktor när det rör vinstgenerering. Den andra sidan hävdar istället att det sociala 

                                                 
13

 Cerne, CSR: En fluga eller konsten att tjäna mer pengar, 2009, s 26. 
14

 A a s 26. 
15

 Bilaga 7 till SOU 2000:7 - Långtidsutredningen 1999/2000, s 23. 
16

 Se främst KOM(2001) 0366 slutlig, men även KOM(2011) 681 slutlig, där Kommissionen trycker på 

betydelsen av CSR för att uppnå från 2014 uppställda klimatmål. 
17

 Vogel, The Market for Virtue – The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility, 2005, s 17 

f. 
18

 Grafström m.fl. 2008, s 29. 
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ansvaret har ett grundläggande samband med att ett bolag frambringar vinstmedel.
19

 

Domstolens utslag innebar att en koppling mellan CSR och framtida vinst bekräftades, 

om än en indirekt sådan. 

Vogel talar om en äldre och en nyare syn på CSR. Den äldre synen präglas av att företag 

bidrar till samhället av den enkla anledningen att det förväntas av dem. Det sociala 

ansvaret upprätthålls av en pliktkänsla blandat med grupptryck snarare än en idé om att 

CSR-engagemanget skulle påverka vinsterna i en positiv riktning.  

Den nya synen på CSR uppvisar enligt Vogel en tydligare länk mellan ett företags 

inkomster och dess sociala ansvarstagande. Istället för rena bidrag till välgörenhets-

organisationer kopplades samhällsansvaret till den försäljning som gjordes, i syfte att 

påverka konsumenter till att välja just det bolagets produkter.
20

 Vidare visar en studie 

gjord av PwC år 2002 att 70 % av de tillfrågade bolagens Vd:ar menar att CSR-arbete 

utgör en vital del för företagets lönsamhet.
21

 Vogel hävdar mot denna bakgrund att 

företag har gått från att göra goda gärningar för godhetens skull till att göra goda 

gärningar för lönsamhetens skull.
22

 Skillnaden kan, då resultaten är desamma, tyckas 

vara marginell men bör ha haft stor betydelse för utvecklingen av CSR då konceptet än 

idag omgärdas av frivillighet. 

Som nämndes i inledningen har det generellt sett aldrig funnits några regler eller 

direktiv för bolag att följa när det gäller CSR utan den normerande grunden kommer 

istället av olika riktlinjer och standarder.
23

 Således motiveras inte företag att ta ett 

socialt ansvar på grund av en rädsla för att råka ut för direkta sanktioner utan snarare en 

rädsla för att råka ut för indirekta sanktioner. Förutom kopplingen mellan goodwill och 

ökade intäkter, som Vogel talade om, finns även en koppling mellan badwill och 

minskade intäkter. Exempelvis har en studie gjorts där en jämförelse skett av 

avkastningen på en aktieportfölj bestående av aktier från miljömedvetna företag och en 

aktieportfölj innehållande aktier från icke miljömedvetna företag. I studien noterades en 

fördel på 3,3 % hos portföljen innehållande de miljömedvetna företagen.
24

 Den mediala 

uppmärksamhet som idag kan uppnås innebär att eventuella snedsteg sällan passerar 

                                                 
19

 Grafström m.fl. 2008, s 32 f. 
20

 Vogel, 2005, s, 21. 
21

 Simms, Business: Corporate Social Responsibility – You Know It Makes Sense, Accountancy, 2002, s 

48 f. 
22

 Vogel, 2005, s 17 ff. 
23

 Jutterström & Norberg, Företagsansvar – CSR som managementidé, 2011, s 15 f. 
24

 Larsson & Ljungdahl, License to operate – CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken, 2008, s 53 f. 
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obemärkta. Således föreligger en press på bolag, både från konsumenter och från 

handelspartners, att agera i enlighet med standarder även om dessa inte utgör lag.  

2.3 CSR i Sverige 

Eftersom arbetet behandlar avdragsrätten för CSR-kostnader i Sverige ska i följande 

avsnitt förtydligas hur idén kommer till uttryck här. Som nämndes i inledningen har 

regeringen gett sin grundsyn om hållbart företagande i en skrivelse utgiven av 

Utrikesdepartementet 2013.
25

 De områden som regeringen menar innefattas i begreppet 

hållbart företagande utgörs av arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljö och anti-

korruption. För att upprätthålla en nödvändig standard inom respektive område råder 

regeringen bolag att bland annat arbeta med riskutvärdering och fastställande av en 

tydlig värdegrund.
26

 

Istället för att utfärda egna riktlinjer för CSR hänvisar regeringen till de redan befintliga 

standarder som publicerats av exempelvis FN och OECD.
27

 I övrigt trycker regeringen 

främst på vikten av ett hållbart företagande och gör uttalanden som mer liknar allmänna 

uppmuntranden än standarder. Taktiken tycks vara att motivera svenska företag att följa 

den svenska statens goda exempel. I avsnittet som rör statligt ägda företag presenteras 

konkreta satsningar i form av krav på hållbarhetsprogram och en ständig transparens.
28

 

Exempelvis framgår av propositionen om ändring av Vattenfalls uppdrag att flera 

förslag görs i syfte att uppfylla regeringens skärpta hållbarhetskrav.
29

 Dock framgår att 

visionen är att det ökade arbetet med hållbarhetsfrågor ska öka intäkterna såväl som att 

stärka varumärket, i likhet med de moderna tankar om CSR som berördes ovan i 2.2.
30

 

Förutom ett högt krav på transparens finns andra särdrag när det gäller svenska företag, 

särdrag som uppkommit av främst kulturella orsaker. Jutterström och Norberg hävdar 

att den fråga som generellt ses som den viktigaste i Sverige är miljöfrågan.
31

 Tydliga 

tecken på detta är att miljöfrågor ges stort utrymme i CSR-diskussionen i Sverige, men 

även att ett ekologiskt parti finns representerat i den svenska riksdagen.
32

 Ett annat 

                                                 
25

 Se UD 13.031. 
26

 A a s 6 ff. 
27

 A a s 11 ff. 
28

 A a s 17 ff. 
29

 Prop. 2009/10:179 – Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB (publ), s 10 f. 
30

 A prop. s 9. 
31

 Jutterström & Norberg, 2011, s 56. 
32

 Frostenson och Borglund, Företagens sociala ansvar och den svenska modellen, No. 2006:9, Svenska 

institutet för europapolitiska studier, s 47 f. 
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typisk svenskt kulturellt drag som berör CSR-frågor är vår breda samhällssolidaritet där 

vikt läggs vid att alla ska inkluderas.
33

 Sverige som land har generellt sett höga krav på 

företagen när det kommer till CSR-arbete, något som regeringen tydliggör i sin 

skrivelse.
34

 Effekten blir att kraven i Sverige och på svenska företag ställs relativt högt 

och att möjligheten att få insyn i olika företag prioriteras. I det följande ska, utifrån vad 

som behandlats tidigare, en precisering göras av vad begreppet CSR innebär i Sverige.  

2.4 En precision av begreppet 

I varje självständigt arbete återfinns en egen definition av begreppet CSR eller ett 

snarlikt begrepp.
35

 Även om skillnaderna mellan de olika definitionerna oftast är hårfin 

finns ett värde av att ha en enhetlig precisering. Således åsyftas i detta arbete med CSR-

kostnader och liknande uttryck kostnader för åtgärder företag vidtar i sin verksamhet 

där de integrerar en hänsyn för sociala eller miljömässiga aspekter. Varför företagen 

vidtar åtgärderna är irrelevant
36

, även om ett bolags CSR-arbete har en dold agenda 

faller det fortfarande inom definitionen. Viktigt är även att poängtera att hänsynen tas på 

frivillig basis. Definitionen täcker de viktigaste delarna av CSR-arbetet i Sverige och 

omfattar således de kostnader som det potentiellt kan uppkomma diskussion huruvida 

de kan ses som avdragsgilla eller inte. 

2.5 Relaterade kostnader 

Ett flertal olika kostnader kan uppkomma för ett företag som arbetar gediget med CSR 

och tar samtliga affärsmässiga beslut under påverkan av denna hänsyn. Exempelvis kan 

arbetet för ett hållbart företagande ta sig uttryck i rena bidrag till välgörenhets-

organisationer eller i form av merkostnader för en investering i syfte att denna ska vara 

mer miljövänlig. I det följande avsnittet tas ett antal typiserade kostnadsposter upp i 

syfte att analysera möjligheterna att medge avdrag för dessa. 

  

                                                 
33

 Jutterström & Norberg, 2011, s 56. 
34

 UD 13.031, s 17. 
35

 Se Jutterström & Norberg, 2011, s 14, Grafström m.fl. 2008, s 38 f och UD 13.031. 
36

 Irrelevant när det kommer till om en åtgärd är att se som CSR eller inte. Bolagets motiv spelar 

självfallet en viktig roll vid bedömning om avdragsrätt föreligger. 
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3 Behandlade kostnadsposter 

3.1 Avsnittets upplägg 

Syftet med kapitlet är att identifiera olika kostnader som kan uppkomma för ett företag 

som arbetar aktivt med CSR-frågor. Istället för att varje konkret situation ska bedömas 

för sig ska ett antal generella kostnader tas fram och kategoriseras utifrån vad deras 

syfte är alternativt vad som är utmärkande för dem. Ambitionen är att avgränsa posterna 

på så sätt att de inte överlappar varandra. Anledningen till upplägget som valts är en 

strävan efter att nå en så heltäckande bild av gällande rätt som möjligt.  

3.2 Merkostnader 

Med merkostnader avses kostnader som uppkommer på grund av CSR-hänsyn, utöver 

de nödvändiga kostnader som uppkommer även om sådan hänsyn inte tagits vid 

beslutet. Ett typexempel är situationen där ett företag är i behov av en traktor och väljer 

att köpa den dyrare av två varianter. Vad som skiljer de två objekten åt är att den dyrare 

är avsevärt mycket mer miljövänlig än den billigare. Bolaget har alltså en kostnad i 

grunden, som dock ökar, just därför att de valt det alternativ som ligger i linje med 

hållbart företagande. Ett annat exempel är de fall då ett företag ska utvärdera en 

leverantör och bolagets höga krav på hållbart företagande hos dess underleverantörer 

tvingar företaget till en mer kostsam utvärdering. Det centrala karaktärsdraget är att det 

är fråga om en redan nödvändig kostnad som ökar på grund av CSR-hänsyn. 

En viss skillnad i förhållande till de andra kostnadsposterna är det faktum att 

merkostnader inte fördelas i samma grupp endast utifrån syftet med kostnaden.
37

 Istället 

utgör merkostnader en kostnadsgrupp där utgifterna, som visserligen vidtagits med CSR 

i åtanke, har ett väldigt nära samband med en vanligtvis avdragsgill kostnad. En effekt 

av att denna kostnadsgrupp inte tagits fram utifrån kostnadens syfte är att en kostnad i 

arbetet kan komma att klassas som en merkostnad samtidigt som denna även faller in 

under en annan kostnadspost. Att en viss kostnad kan härledas till mer än en kategori 

innebär endast att denna kostnad kan nekas eller tillåtas utifrån flera olika grunder och 

förtar inte arbetets syfte. 

 

                                                 
37

 Jfr med kostnadsposterna nedan där bidrag typiskt sett syftar till att uppmärksamma bolaget och ställa 

det i bättre dager medan profileringskostnader ska stärka företagets profil. 
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3.3 Bidrag 

Till skillnad från merkostnader utgör bidrag typiskt sett en kostnad som, i sin helhet, 

inte hade förekommit utan ett företags engagemang i CSR-frågor. Med bidrag avses 

exempelvis en donation till en välgörenhetsorganisation, ett projekt eller en ideell 

förening. Bidragen kan självklart ha olika syften och storlek, något som kan påverka 

möjligheterna till avdrag. En betydelsefull avgränsning för att en kostnad i denna 

uppsats ska härledas till kategorin bidrag är avsaknaden av direkta motprestationer från 

mottagaren. Således faller vanligtvis sponsring utanför vad som här benämns som 

bidrag då en sådan åtgärd typiskt sett ger ett företag ersättning i form av entrébiljetter 

eller rätt att använda lokaler. Sponsring som ändå innefattas i kostnadsposten bidrag är 

sådan sponsring som endast har till syfte att generera goodwill för sponsorn; vad som 

genomgående kommer att benämnas sponsringsbidrag. Att potentiella konsumenters 

bild av företaget påverkas positivt av bidraget ses som en indirekt motprestation och 

innebär att kostnaden fortfarande faller in under kostnadsposten bidrag. En ytterligare 

avgränsning sker från bidrag vars avdragsrätt kan komma att bedömas utifrån andra 

avdragsregler än den allmänna avdragsregeln i 16:1 IL. Exempelvis behandlas bidrag 

till Tekniska museet (16:10 IL) eller forskningsbidrag (16:9 IL) inte under 

ifrågavarande kostnadspost. 

3.4 Forskning  

Under kostnadsposten forskning behandlas sådant vetenskapligt arbete som uträttas i 

syfte att exempelvis bevara skogsmiljöer eller förbättra ett bolags hantering av sitt eget 

avfall. Forskningen kan variera på så sätt att det gagnar endast företaget eller både 

företaget och individer utanför den egna verksamheten. Utmärkande för den forskning 

som åsyftas är att den har en någorlunda stark koppling till ett företags CSR-frågor. Att 

forskningen sker genom ett samarbete snarare än i enskild regi påverkar inte 

kategoriseringen av kostnaden. Förutom de situationer där företaget själv bedriver 

forskningen har det förekommit fall där bolag lämnar bidrag till en vetenskaplig 

institution ämnad för en specifik forskning.
38

 Då bidragen rör forskning kommer 16:9 

IL att aktualiseras varför diskussionen som förs kommer att differentiera sig från 

diskussionen rörande den föregående kostnadsposten bidrag. 

                                                 
38

 Se omständigheterna i Kammarrätten i Stockholms dom den 22 januari 2009 (mål nr 5463-08 och 

5465-08). 
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3.5 Profileringskostnader 

Den här kategorin består av kostnader som främst läggs ner i syfte att stärka ett visst 

företags profil. Vanligtvis talas det om att ett företag stärker eller bygger upp sitt 

varumärke.
39

 Ett företag kan exempelvis ha som en del av sitt varumärke att all 

verksamhet bedrivs ekologiskt. Kostnader som kan uppstå av en sådan approach är 

kostnader för att klimatkompensera transporter eller sanera platser där verksamhet 

tidigare har bedrivits. Även om syftet med åtgärderna inte nödvändigtvis är att stärka 

varumärket utan istället kommer av etiska överväganden bör den positiva påverkan på 

bolagets profil vara densamma. 

Som diskuterats ovan är tanken med profileringsåtgärder att det stärkta varumärket ska 

leda till ökade intäkter för bolaget. Kostnaderna avgränsas genom att syftet med 

utgifterna enbart är att stärka bolagets profil samt att det inte är fråga om sådana 

donationer som behandlas under kostnadsposten bidrag. En annan skillnad gentemot 

bidrag är förekomsten av både direkta och indirekta motprestationer.  

                                                 
39

 Jfr Grafström m.fl. 2008, s 117 ff. 
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4 Merkostnader 

4.1 Avdragsrätten enligt 16:1 IL 

Som nämndes i inledningen finns den allmänna regeln för avdrag i inkomstslaget 

näringsverksamhet 16:1 IL och tar sikte på de kostnader som läggs ner för att förvärva 

och bibehålla skattepliktiga intäkter.
40

 Förutom ett antal särskilt angivna undantag kan 

de flesta kostnader för ett bolag bedömas såsom avdragsgilla enligt 16:1.
41

 Av 

formuleringen ”utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster” kan en ytterligare 

begränsning i form av ett sambandskrav utläsas. För att avdrag ska medges krävs att det 

finns en koppling mellan den nedlagda kostnaden och en framtida intäkt.
42

 Kausalitet 

ska antingen föreligga genom att utgiften har till syfte att inbringa en inkomst eller har 

inbringat en sådan även om det inte var den ursprungliga tanken.
43

  

När den skattskyldige är ett aktiebolag föreligger i svensk rätt en presumtion att 

samtliga omkostnader har skett utifrån ett vinstmaximerande syfte.
44

 Således är det 

endast när det är uppenbart att en kostnad inte kan anses förvärva eller bibehålla intäkter 

som presumtionen bryts och avdrag vägras med hänvisning till 16:1.
45

 Viktigt att 

uppmärksamma är att 16:1 är utformad som en huvudregel för avdragsrätt. Det 

förekommer även mer specificerade regler i resterande kap 16 IL som kan bli 

tillämpliga beroende på kostnadens karaktär. Exempelvis ska eventuella avdrag för 

forskning och utveckling bedömas enligt avdragsregeln i 16:9.
46

 

Utifrån vad som sagts ovan är tydligt att vad som i avsnitt 3.2 definierats som 

merkostnader typiskt sett uppfyller de allmänna förutsättningarna för avdrag i 16:1. I 

och med den omkostnadspresumtion som gäller för aktiebolag är ett bolags utgift för 

inköp av en maskin till verksamheten en avdragsgill kostnad. Om CSR-skäl förmår ett 

bolag att köpa en dyrare maskin än det billigaste alternativet innebär det säkerligen inte 

att presumtionen bryts då det uppenbarhetskrav som krävs inte är uppfyllt. Även om 

möjlighet finns att schablonmässigt dela upp avdraget utifrån vilken del av 

maskinkostnaden som förvärvar inkomster och vilken del som inte gör det, bör en 

                                                 
40

 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, 2011, s 267. 
41

 Se exempelvis 9:4 IL om avdragsförbudet för svenska allmänna skatter. 
42

 Lodin m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt del I, 2015, s 102 f. 
43

 A st. 
44

 Bjuvberg, SN 2007, s 105. 
45

 Lodin m.fl. 2015, s 102 f. 
46

 Enligt principen om lex specialis legi generali derogat, det vill säga att speciell lag går för vanlig lag. 
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tydligare avvikelse från intäktssambandet krävas.
47

 Utifrån de höga krav som idag ställs 

på företag, vid exempelvis kontroller av underleverantörer, kan merkostnader 

uppkomma vars samband till inkomstförvärvande kan ifrågasättas. Svårigheten med 

sådana gränsdragningar och tillämpningen av 16:1 behandlas i nästföljande avsnitt. 

4.2 Gränsdragningsproblematik 

Även rörande en relativt konkret huvudregel kan diverse olika gränsfall uppkomma. Ett 

exempel, då en tydligare brist i sambandet föreligger, kan vara då ett företag inhandlar 

material att använda i sin tillverkning och sedan införskaffar ytterligare en komponent. 

Applicerandet av den ytterligare komponenten på materialet innebär att dess negativa 

påverkan på miljön begränsas. Införskaffandet av komponenten utgör således en separat 

utgift inhandlad vid en annan tidpunkt än själva materialet och kan således inte 

inbegripas direkt i denna kostnad. 

Omkostnadspresumtionen för aktiebolag tillämpas dock även på inhandlandet av 

komponenten, vars kostnad således är avdragsgill så länge det inte är uppenbart att det 

inte finns ett samband med förvärvande eller bibehållande av intäkter. För företaget som 

yrkar avdrag finns ett flertal olika argumentationslinjer för att motivera komponent-

kostnaden såsom avdragsgill enligt 16:1. En lösning är att hävda att komponenten utgör 

en indirekt materialkostnad på grund av dess applicering på materialet.
48

 Vad som talar 

emot detta är det faktum att komponenten i sig inte är nödvändig, en omständighet som 

kan bryta inkomstsambandet. 

En annan argumentationslinje är att likna köpet av komponenten vid en 

förbättringskostnad som exempelvis uppkommer när ett företag, på egen bekostnad, 

förbättrar en hyreslokal. Dessa förbättringskostnader är omedelbart avdragsgilla om de 

görs i och för verksamheten.
49

 Samma tanke kan anbringas på komponenten, den 

appliceras på materialet som en del av verksamheten och framstår i det närmaste som en 

förbättringskostnad. Själva applikationen kan vara något som är avgörande för 

kundernas intresse i företagets produkter. Om så är fallet görs införskaffandet av 

komponenten definitivt för verksamheten och avdrag ska medges. Argument mot det 

nämnda tankesättet kan bestå i att motbevisa att komponentens applicering utgör en 

                                                 
47

 Jfr vad HFD uttalar i RÅ 1992 ref. 101 om möjligheten att reducera yrkat avdrag för resa till den del 

resan ägnats åt annan verksamhet såsom nöjen eller rekreation. 
48

 Rabe & Hellenius, 2011, s 268. 
49

 A a s 276. 
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reell förbättring, i syfte att visa på hur kostnaden för komponenten inte gjorts i eller för 

verksamheten. Även den omständigheten att förbättringen var helt irrelevant för 

bolagets kunder skulle kunna innebära att avdrag inte skulle medges. 

Ett gränsfall från verkligheten kan hämtas i HFD 2014 ref. 62 

(Klimatkompensationsfallet) där ett bolag yrkade avdrag för en utgift som bestod av 

dels förvärv av utsläppskrediter och dels för ersättning till konsultföretag för analys och 

beräkning av företagets klimatpåverkan. Medan klimatkompensationen kommer att 

diskuteras i avsnitt 7 är konsultkostnaderna av intresse i följande avsnitt. Domstolen 

ansåg nämligen att kostnaden, utan vidare motivering, var avdragsgill enligt 

huvudregeln i 16:1. Således får antas att domstolen inte tyckte att det fanns någon risk 

att kostnaderna uppenbarligen inte ansågs förvärva eller bibehålla inkomster. Slutsatsen 

kan ifrågasättas då analysen som efterfrågades endast rörde bolagets klimatpåverkan, en 

aspekt som är någorlunda frånkopplad den övriga verksamheten. Även i det här 

exemplet hade motivering kunnat ske genom att hänvisa till vikten av bolagets 

ekologiska profil och hur allt arbete i syfte att utvärdera eller upprätthålla denna profil 

påverkar intäkterna positivt. Då domstolen istället väljer att snabbt avfärda frågan bidrar 

fallet marginellt till att fastställa gällande rätt avseende när avdrag ska nekas med 

hänvisning till 16:1. Rättsfallet visar närmast på en benägenhet hos domstolen att 

konsekvent upprätthålla presumtionen i de fall någon konkret ersättning förs in i 

verksamheten, i stort sett oaktat av dess funktion.
50

 

4.3 Slutsatser 

För CSR-relaterade merkostnader kan avdrag göras utifrån förutsättningarna i den 

allmänna avdragsregeln i 16:1 IL. Vad som krävs är att det finns ett samband mellan 

kostnaderna och bolagets förvärvande eller bibehållande av intäkter, något som 

presumeras för ett aktiebolag. Risken för att avdrag nekas består dock för de kostnader 

som innebär ett klart avsteg från den inkomstbringande verksamheten. Om det är 

uppenbart att ett intäktssamband inte föreligger nekas avdrag med hänvisning till 16:1. 

CSR-kostnader utgör typisk sett en kostnad vars direkta samband med intäkter många 

gånger kan ifrågasättas. I fallet med merkostnader ställs dock ett högt krav i form av att 

uppenbarhet ska föreligga. Vidare kan påpekas att det, då det handlar om en presumtion, 

är fråga om en så kallad negativ bevisbörda: Skatteverket ska visa på att ett visst 

                                                 
50

 Som i fallet utgjordes av den informationen som bolaget erhöll. 
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samband inte existerar. Att rent praktiskt bevisa att en viss del av en merkostnad i sig 

uppenbarligen inte har ett samband förvärvande eller bibehållande av intäkter innebär 

självfallet en stor svårighet. Vanligt är istället att vissa sorters kostnader uttalat aldrig 

kommer att ses som avdragsgilla enligt 16:1. Exempel på sådana utgifter är ersättning 

för deklarationshjälp och kostnader för utbildningar som utökar verksamheten.
51

 Några 

typiskt CSR-relaterade kostnader som i regel ska ses som icke avdragsgilla utifrån 16:1 

förekommer dock inte. 

I det rådande rättsläget kan slutsatsen dras att det som ovan beskrivits som 

merkostnader som uppkommit på grund av CSR sällan kommer att ifrågasättas och 

således endast undantagsvis att nekas avdrag. Självklart kan slutsatsen inte sägas gälla 

in absurdum, helt irrelevanta utgifter kan fortfarande komma att nekas av Skatteverket, 

så som sig bör.  

  

                                                 
51

 Skatteverkets avdragslexikon för företag 2015, 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/inkomstdeklaration/avdragforetag.4.3684199413c95664

9b550c8.html 
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5 Bidrag 

5.1 Avdragsförbudet för gåva i 9:2 st. 2 IL 

5.1.1 Bakgrund 

Sedan införandet av Kommunalskattelagen (1928:370) (KL) år 1928 har det i svensk 

rätt funnits ett avdragsförbud för gåvor.
52

 Anledningen till avdragsförbudet kan sägas 

vara (en direkt följd av) att gåvor inte är skattepliktiga, varpå en reciprocitet uppnås 

genom att även rätten till avdrag nekas.
53

 En rätt för bolag att göra avdrag för alla 

sorters gåvor hade inneburit en möjlighet att använda givandet i syfte att erhålla 

skattemässiga fördelar vilket självfallet inte är önskvärt.  

Anledningen till att avdragsförbudet berörs i denna del är den naturliga kopplingen som 

finns mellan begreppen gåva och bidrag. Som kommer visas i det följande är det inte 

alltid självklart när det är fråga om en gåva eller ett bidrag. För att en gåva i civilrättslig 

mening ska föreligga krävs att ett antal rekvisit är uppfyllda. En analys av rekvisiten i 

ljuset av hur bidrag definierats i avsnitt 3.3 görs sedan.  

5.1.2 Rekvisit 

Det finns ingen legaldefinition vad det gäller gåva varken inom skatterätten eller inom 

civilrätten.
54

 Istället har begreppet i civilrätten successivt avgränsats genom praxis. 

Inom doktrinen råder enighet om att detta civilrättsliga begrepp får tas som 

utgångspunkt för att identifiera en skatterättslig gåva.
55

 Det civilrättsliga gåvobegreppet 

utgör ramen för det skatterättsliga; en gåva i skatterättslig mening kan inte föreligga om 

inte de civilrättsliga rekvisiten är uppfyllda.
56

 Vanligtvis talas om tre rekvisit för att en 

handling ska klassas som en civilrättslig gåva.  

För det första krävs en förmögenshetsöverföring av något slag. Den grundläggande 

innebörden är att givarens förmögenhet ska komma att minska samtidigt som 

mottagarens ökar. Av praxis framgår att det inte krävs att det är fråga om en direkt 

                                                 
52

 Proposition 1928:213 s, 10. Bestämmelsen var då belägen i 20§ st. 2 KL. 
53

 Lodin m.fl. 2015, s 108. 
54

 Skr. 2003/04:175, s 3 f. 
55

 Påhlsson, Sponsring – Avdragsrätt vid inkomstbeskattningen, 2008, s 68 och Englund & Silfverberg 

Beskattning av arv och gåva, 2001, s 103. 
56

 SOU 1939:18 – Betänkande med förslag till förordning om arvs- och gåvoskatt m.m. s, 139 ff. 



17 

 

spegelbild, ökningen och minskningen behöver med andra ord inte vara lika stora.
57

 Att 

det är fråga om ett föremål som överförs snarare än kontanter förtar inte det förhållande 

att det är fråga om en förmögenhetsöverföring.
58

 I de fall otillräcklig ersättning utges 

vid ett förvärv kan den överstigande delen komma att ses som en förmögenhets-

överföring från säljaren till köparen.
59

 

Vidare ska det från givarens sida finnas en frivillighet till att en överföring sker. 

Frivillighetsrekvisitets viktigaste funktion utgörs av den avgränsning som sker till 

rättsliga förpliktelser. Således kan ett utgivande av underhållsbidrag, vanligtvis 

förpliktat genom ett domslut, inte föranleda att det är fråga om en gåva.
60

 

Det sista rekvisitet för att det ska vara fråga om en gåva är att det vid den frivilliga 

överföringen föreligger en gåvoavsikt hos givaren. Det är emellertid inte längre fråga 

om en subjektiv bedömning utan gåvoavsikten har utvecklats till att bedömas utifrån 

objektivt iakttagbara förhållanden.
61

 Det kan således vara fråga om en gåva med 

gåvoavsikt även i de fall själva berikandet av mottagandet endast utgör en sekundär 

effekt av överföringen. Som nämnts i avsnitt 3.3 menas med bidrag att medel överförs 

till exempelvis en förening i olika syften (exempelvis för marknadsföring) utan att 

direkta motprestationer ges i retur. Att huvudsyftet utgör marknadsföring behöver inte 

nödvändigtvis förta gåvoavsikten och överföringens karaktär av gåva.
62

 Klart är dock att 

indirekta motprestationer som bidragen innebär kan göra att ett eller flera rekvisit för 

gåva faller, varpå det istället är fråga om en omkostnad. Det berörda problemet huruvida 

ett bidrag utgör en gåva eller en omkostnad har berörts i två rättsfall från 2000 och ska 

diskuteras i det följande. 

5.2 Gränsdragningen mellan gåva och omkostnad 

5.2.1 Procordia-målet 

HFD gjorde i RÅ 2000 ref. 31 I (Procordia-målet) en rad viktiga uttalanden rörande 

avdragsrätt för sponsringskostnader. Domstolen valde att definiera sponsring som att 

”[e]tt företag (sponsorn) lämnar ekonomiskt stöd till en verksamhet av idrottslig, 

                                                 
57

 Jfr NJA 1980, s 642 I-II där hänsyn inte togs till att överföraren själv ägde aktier i mottagande bolag 

och sedermera inte kom att berika sig själv. 
58

 Englund & Silfverberg, 2001, s 104 f. 
59

 A a s 105 f. 
60

 A a s 104. 
61

 Silfverberg, SN 1993 s 693-701, Gåva till aktiebolag ur inkomst- och gåvoskattesynvinkel, s 698 f. 
62

 A a s 699. 
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kulturell eller annars allmännyttig natur”.
63

 Utifrån sagda definition framgår tydligt att 

fallet delvis är vägledande även för kostnadsposten bidrag då denna kan likställas med 

sponsring utan direkta motprestationer.
64

 

Bakgrunden i målet var att Procordia och Kungliga Operan hade slutit ett sponsoravtal i 

så kallat paketform där Procordia åtog sig att sponsra Operan för att i gengäld erhålla 

vissa motprestationer. Bland annat gavs Procordia rätt att i sin marknadsföring 

omnämna sig såsom huvudsponsor av Operan, rätt att disponera fem egna 

föreställningskvällar per år samt ett antal reserverade biljetter till samtliga före-

ställningar. Även resterande motprestationer kan härledas till en möjlighet för Procordia 

att göra PR samt genomföra representation. Fallet är intressant då det var första gången 

högsta instans bedömde ett sponsringsavtal som inkluderade avtalade motprestationer 

från sponsringsobjektet.
65

 

HFD inledde sitt domslut med att slå fast den omkostnadspresumtion som redogjorts för 

ovan i avsnitt 4.1.
66

 Således presumerades sponsringen utgöra en omkostnad som var att 

se såsom avdragsgill enligt 16:1 IL. Då domstolen ansåg att inga omständigheter förelåg 

som gav skäl för att neka avdraget med hänvisning till den allmänna avdragsregeln 

vändes intresset istället mot avdragsförbudet för gåvor i 9:2 st. 2 IL. I målet uttalade 

nämligen HFD att sponsring som syftar till att förbättra ett bolags goodwill, och därmed 

anses vara en kommersiellt motiverad omkostnad, inte innebär att sponsringen i sig 

förlorar sin karaktär av gåva.
67

 Som nämnts ovan bör omfattningen av det sagda utan 

svårigheter kunna överföras till andra omkostnader såsom bidrag.
68

 HFD valde här att 

göra en negativ utformning av begreppet gåva genom att uttala att gåva presumeras i 

samtliga fall då direkta och adekvata motprestationer inte ges av den sponsrade.
69

 

Följaktligen presumeras även en gåvoavsikt hos givaren när bedömning sker av 

huruvida en gåva föreligger skatterättsligt. De subjektiva förutsättningarna, det vill säga 

bolagets syfte med bidraget, inverkar inte på gåvoavsikten utan denna bestäms helt 

utifrån objektiva grunder. Att ett bolag ger ett bidrag som tydligt avser att öka deras 
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inkomster omgående eller i det långa loppet bryter således inte den presumerade 

gåvoavsikten.
70

 

Att kräva direkta motprestationer för att medge avdrag för sponsring utgjorde en nyhet i 

svensk rätt som har fått ett stort genomslag i praxis.
71

 Munck-Persson menar att 

underrätterna i de allra flesta fall anser att fullt avdrag inte kan medges varpå de gör en 

skälighetsbedömning och tillåter ett avdrag på mellan 10-50 %.
72

 I Procordias fall 

bedömdes värdet av de prestationer Operan tillhandahöll schablonmässigt utgöra 

ersättning för hälften av bidraget, för vilket avdrag medgavs. Av definitionen av 

kostnadsposten bidrag i avsnitt 3.3 ovan så framgår att endast ekonomiskt stöd utan 

direkta motprestationer avses. Följaktligen kommer ingen utförligare diskussion av 

direkta motprestationer att föras i detta avsnitt.
73

 

5.2.2 Konsekvenser av domen 

Konsekvensen av att HFD ansåg att både en omkostnad och en gåva var för handen blir 

att två olika paragrafer som båda rör en och samma kostnadsposts avdragsrätt blir 

tillämpliga samtidigt. Situationen kompliceras ytterligare då avdrag medges enligt 16:1 

men förbjuds enligt 9:2 st. 2. I Procordia-målet ansåg domstolen att en regelkonkurrens 

förelåg och löste denna genom att tillämpa principen om lex specialis legi generali 

derogat; speciell lag går före vanlig lag.
74

 Avgörandet innebär att avdragsförbudet för 

gåva genomgående tillämpas framför den allmänna avdragsregeln. I de fall en 

kostnadspost endast delvis kan sägas ha karaktären av gåva ska en uppdelning av posten 

ske och avdrag medges endast för den gåvofria delen.
75

 

5.2.3 Kritik 

Själva bedömningen som HFD gjorde, det vill säga att en regelkonkurrens förelåg, samt 

dess lösning av det uppkomna problemet har blivit föremål för kritik. Bjuvberg pekar på 

att den gåvoavsikt som domstolen presumerar knappast är aktuell i målet.
76

 Han menar 
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att även om rätten ska avgöra om gåvoavsikt är för handen utifrån objektivt iakttagbara 

förhållanden bör den utvecklade synen på CSR innebära att bidraget knappast bör 

klassas som en gåva. Detta på grund av den positiva verkan ett bidrag har på ett företags 

renommé och dennas omedelbara koppling till företagets intäkter. Endast om själva 

syftet med bidraget är att berika mottagaren eller då personliga preferenser ligger bakom 

bidraget är det enligt Bjuvberg, helt eller delvis, fråga om en gåva.
77

 Värt att påpeka är 

att personliga preferenser alltid synes vara avgörande då ett företag väljer vilken 

organisation eller förening som ska stödjas. Bjuvberg exemplifierar dock personliga 

preferenser med en företagare som väljer att sponsra den idrottsklubb där dennes dotter 

spelar.
78

 Således är det fråga om för givaren personlig koppling till bidragstagaren, en 

koppling som inte föreligger då en företagare exempelvis aktivt väljer att stödja en 

organisation som UNCHR på grund av att företagaren generellt uppskattar 

organisationens arbete.  

Om avtalet istället slutits på rent affärsmässiga grunder föreligger ingen gåvoavsikt och 

bidraget ska istället klassas som en avdragsgill omkostnad.
79

 Den slutsats Bjuvberg 

förespråkar att domstolen borde nått är att om kommersiella skäl ligger bakom bidraget 

ska en avsaknad av gåvoavsikt i det närmaste presumeras, vilket utgör motsatsen till 

domstolens slutsatser. 

Även Lodin m.fl. anmärker på det faktum att ett kommersiellt intresse vanligtvis 

utesluter gåvoavsikten och vice versa.
80

 Enligt författarna utgjorde HFD:s uttalanden en 

väsentlig inskränkning av kostnadsbegreppet i och med att regelkonkurrens kan 

förekomma.
81

 Påhlsson visar förståelse för att det kan framstå som ologiskt att gåvo- 

och omkostnadsbegreppet kan komma att överlappa varandra.
82

 Han påpekar att det 

främst beror på att domstolen uttryckligen ser bidraget som en kommersiellt motiverad 

kostnad men ändå bedömer samma kostnad som en gåva i brist på motprestationer.
83

 

Påhlsson liknar dock situationen med levnadskostnader där blandade kostnader inte är 

ovanliga. Exempelvis kan en dator inköpas både för privat nöje men också i syfte att 

fungera som arbetsdator, varpå en tydlig länk till inkomsters bibehållande och 
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förvärvande kan iakttas. Att ett bidrag syftar att berika mottagaren samtidigt som det 

även har ett kommersiellt syfte att öka och bibehålla inkomster ser Påhlsson som en 

naturlighet.
84

  

Vad Påhlsson istället är kritisk till är de slutsatser som dras i förhållande till hur 

omkostnads- och gåvobegreppet har avgränsats i målet. Han anser att domstolen 

erkänner att blandade syften kan förekomma men att de sedan väljer att endast se det 

kortsiktiga syftet isolerat till sponsringsobjektet. Det föranleder en bristande kongruens 

mellan utgifter och inkomster genom att utgifternas relevans inte bedöms utifrån 

intäkterna utan det betalande subjektet.
85

 Enligt honom hade en mer passande slutsats än 

den HFD kom fram till, nämligen att medge avdrag till den del bidraget motsvarades av 

motprestationer, varit att medge avdrag för hälften av den del av bidraget som ansågs 

vara rent benefikt. Då hade domstolen tydligt beaktat de båda syften som innebar att 

bidraget kunde utgöra både en omkostnad och en gåva.
86

 

Påhlsson och Bjuvberg är i grunden oense om frågan huruvida ett bidrag kan utgöra 

gåva och en omkostnad samtidigt. Då Påhlsson menar att ett bidrag kan ha ett blandat 

syfte tycker Bjuvberg istället att det kommersiella syftet, i de fall sådant finns, är 

väsentligt starkare än syftet att berika mottagaren. Enligt mig är Bjuvbergs tanke om att 

presumera en avsaknad av gåvoavsikt en lösning av problemet som också avspeglar 

dagens syn på CSR. Ett bidrag till en välgörande organisation eller liknande kommer i 

princip alltid ge en ökad goodwill till företaget som sedermera leder till ökade intäkter. 

Även i de fall som Påhlsson menar är vanligt förekommande, det vill säga att ett bidrag 

både ska skapa goodwill och berika mottagaren, bör själva gåvodelen vara av så liten 

betydelse att avdragsförbudet inte bör aktualiseras. Endast i undantagsfall då en tydlig 

gåvoavsikt kan identifieras på grund av personliga skäl bör 9:2 st. 2 IL komma ifråga.  

Att, som domstolen gör, tydligt uttala att ett bidrag från ett aktiebolag gjorts av 

affärsmässiga skäl för att i nästa stycke bedöma samma bidrag som en gåva visar på 

inkonsekvens. Genom att uttala att det är fråga om gåva då bidragsgivaren inte fått 

några motprestationer i gengäld visar domstolen ingen förståelse för den betydelse 

goodwill och CSR-engagemang betyder för ett företags kundkrets. Att ren renommé kan 

vara svår att värdera är en sak men att i princip helt döma ut renommés värdeskapande 
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effekt är en annan. I äldre praxis har emellertid, vid bedömning enligt den allmänna 

avdragsregeln, hänsyn tagits till de förväntade effekter som ett bidrag kan innebära för 

ett bolag. 

5.3 Indirekta motprestationer och förväntade effekter 

5.3.1 Falcon-målet 

Domstolen avgjorde samtidigt som Procordia-målet ytterligare en fråga i RÅ 2000 ref. 

31 II (Falcon-målet). I målet hade bryggeribolaget Falcon utgett ett sponsringsbidrag för 

ett projekt vars syfte var att trygga pilgrimsfalkens fortlevnad i den svenska naturen. I 

gengäld tilläts bolaget i sin marknadsföring av drycker uppge att sponsring av projektet 

hade skett. Utöver denna rätt åtog sig organisationerna bakom projekt Pilgrimsfalk att 

informera om Falcons delaktighet i projektet samt, vid behov, upplåta konferenslokaler 

till sponsorn. 

Även om HFD inte uttalar det specifikt får antas att frågan inledningsvis löses på 

liknande sätt som i Procordia-målet där det presumeras att det är fråga om en omkostnad 

om inte avdragsförbudet för gåva är aktuellt. Domstolen uttalar, även i Falcon-målet, att 

det är fråga om en gåva i de fall mottagaren av bidraget inte utfört motprestationer som 

motsvarar värdet av ersättningen. HFD klargör dock i nästföljande mening att även 

indirekta motprestationer kan innebära att bidraget förlorar sin karaktär av gåva, 

exempelvis då en stark anknytning mellan sponsorns och mottagarens verksamhet 

föreligger.
87

 Om en sådan anknytning kan innebära att sponsringen innebär en ökning 

av verksamheten ansåg HFD att 9:2 st. 2 IL inte är tillämpligt. 

I målet ansåg HFD att en nära anknytning förelåg mellan verksamheterna, mest troligt 

på grund av hur starkt Falcons varumärke är kopplat till just pilgrimsfalken. Domstolen 

bedömde värdet av den indirekta motprestationen till bidragets fulla storlek och gav 

således fullt avdrag. Följaktligen vidgade domen avdragsmöjligheten för bidrag. 

Utvidgningen bör ses i ljuset av den praxis om förväntade effekter som var gällande i 

svensk rätt även innan 2000 års domar. 
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5.3.2 PLM-domen och KF-domen 

Termen förväntade effekter synes ha myntats av Påhlsson och åsyftar de positiva 

effekter en nedlagd kostnad kan komma att ha på exempelvis PR- eller goodwillvärde, 

som i sin tur påverkar resultatet.
88

 Tillämpningen av tankesättet med avdragsrätt för 

förväntade effekter illustrerades tydligt i två rättsfall från 1976. I RÅ 1976 ref. 127 I 

(PLM-domen) yrkade företaget PLM avdrag för kostnaderna för bidrag till två regionala 

renhållningskampanjer. Bolaget var tillverkare av engångsförpackningar som de 

hävdade bidrog starkt till den nedskräpning som skedde i den berörda regionen. Enligt 

bolaget tog de genom bidragen ansvar för sin egen verksamhet och motarbetade den 

försämrade renommé som dess bidragande till nedskräpningen hade skapat. 

HFD valde här att fokusera på hur bidragen förbättrade bolagets renommé snarare än 

hur de städade upp efter sig själva. Domstolen uppmärksammade hur det i opinionen 

formats en negativ bild av engångsförpackningars påverkan på miljön. Bolagets 

renommé förväntades ta skada genom att allmänheten iakttog PLM:s produkter i 

naturen. Bidragen förmodades komma att ha en positiv påverkan på de förväntade 

negativa resultateffekterna, varför avdrag medgavs. Viktigt att påpeka är att inga direkta 

motprestationer varken förekom eller efterfrågades av domstolen. Vidare bör noteras att 

HFD i referatet inte berör bolagets yrkanden att de själva orsakat nedskräpningen och 

därför har en moralisk förpliktelse att åtgärda denna. Vikten i argumentationen ligger 

istället på hur bolaget genom att reparera sitt skadade rykte påverkat resultatet positivt, 

något som rimmar väl med dagens lagtext om att kostnaden ska ha haft till syfte att 

bibehålla inkomster.
89

 

I RÅ 1976 ref. 127 II (KF-domen) nekades emellertid Kooperativa Förbundet bidrag till 

en annan städkampanj än de PLM valt att stödja. HFD valde att även i det målet helt 

avfärda bolagets yrkande om att dess nedsmutsande verksamhet innebar en moralisk 

förpliktelse att bidra till att restaurera miljön. Istället valde domstolen att neka avdraget 

på den grunden att ett bidrag som gjorts av moraliska skäl inte hade ett sådant samband 

med intäkterna som krävdes.
90

 Domstolen vidhåller här en restriktiv syn på 

sambandskriteriet trots att en möjlighet att se insatser av restaurerande karaktär som en 
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kostnad som har samband med intäkterna knappast förhindrades av den dåvarande 

lagtextens ordalydelse. 

Som framgår av ovan återgivna referat har det förekommit att renommé i tidigare praxis 

getts ett eget värde då avdrag medgivits även vid avsaknad av direkta motprestationer. 

Påhlsson påpekar att ett goodwillvärde genomgående finns men att betydelsen av detta 

värde är beroende av hur och om informationen sprids till omvärlden. Han menar 

emellertid att även det faktum att bidragen syftar till att städa upp efter sin egen 

verksamhet bör medföra ett värde i de fall bolagets nedsmutsning är känd för 

allmänheten.
91

 Kopplingen borde vara naturlig då ett bolag som väljer att inte motverka 

negativa aspekter av sin verksamhet riskerar att få försämrad renommé, något som i sin 

tur påverkar bibehållandet av företagets intäkter negativt. HFD valde dock att endast 

medge avdrag för PLM där det visats på hur just engångsförpackningar förknippade 

med bolaget utsatts för kritik i opinionen. Således fanns ett beroendeförhållande mellan 

bidragsgivarens framgång och mottagarens verksamhet. Kampanjernas bedrivande 

förväntades reparera den negativa bilden av PLM, med ett lyft av resultatet som följd. 

För Kooperativa Förbundet fanns inget lika tydligt samband mellan städkampanjen och 

bolaget. Då HFD menade att allmänheten inte förväntades förknippa nedskräpningen 

med just Kooperativa Förbundet innebar det att inget renommé reparerades av bidraget. 

Därmed kunde inte avdrag medges då ingen tydlig koppling till resultatet fanns. 

Skillnaden mellan de två fallen kan tyckas obetydlig men är i dagsläget avgörande. 

Effekten av att även Kooperativa Förbundet medgivits avdrag hade lätt kunnat bli 

långtgående. I så fall hade i princip ingen koppling krävts mellan hur bidragsmottagaren 

använde stödet och bidragsgivarens resultat. Möjligheten till avdrag hade vidgats på så 

sätt att endast allmänhetens syn på att bolaget tog ett etiskt ansvar hade räknats som en 

indirekt motprestation utan vidare. Huruvida en sådan avdragsrätt är att föredra kommer 

att behandlas i diskussionen som förs i avsnitt åtta. I det följande kommer istället en 

bedömning av gällande rätt att göras. 

5.4 Slutsatser 

Av vad som sagts ovan kan ett flertal slutsatser dras. Först och främst kommer ett 

bidrag i de allra flesta fall att ses som en avdragsgill omkostnad i enlighet med 16:1 IL. 

Om bidraget samtidigt uppfyller kriterierna för en gåva nekas avdrag i den mån 
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bidragsgivaren inte erhållit motprestationer. En fråga som kvarstår att ta ställning till är 

huruvida Falcon-målet innebär att äldre praxis gällande förväntade effekter numer är att 

se som obsolet. 

Enligt Påhlsson bör äldre praxis nu tolkas med en viss försiktighet, främst med tanke på 

HFD:s uttalande att en kostnad som syftar till förbättra goodwill fortfarande kan utgöra 

en gåva.
92

 Förutom de redovisade målen RÅ 1976 ref. 127 I-II har bidrag tidigare 

ansetts avdragsgilla endast med hänsyn till den allmänna goodwill som uppkommit 

genom allmänhetens vetskap om bidragen.
93

 Den extensiva möjligheten till avdrag 

synes ha raderats genom de två domarna från 2000. I PLM-domen fanns dock ett visst 

samband mellan de båda verksamheterna likt det som förelåg i Falcon-målet, varför den 

senare domen knappast kan anses ha ersatt det äldre prejudikatet. Falcon-målet kan 

snarare ses som ett ytterligare exempel på när avdrag kan grundas endast på en 

anknytning mellan verksamheterna. Sammantaget kan ändå sägas att avdragsrätten för 

bidrag kommit att inskränkas rejält genom främst Procordia-målet 

Därför är det ganska förvånande att regeringen i en skrivelse ger uttryck för att det inte 

föreligger ett hinder för domstolar att värdera indirekta motprestationer som ingår i 

sponsorns reklam, sedda i ett större sammanhang, högre än dess egentliga värde.
94

 

Uttalandet kan bara tolkas på det sättet att ökad goodwill ska kunna medföra 

avdragsrätt, hur detta förhåller sig till avdragsförbudet för gåva förtydligas inte. I den 

elva år gamla skrivelsen anges även att frågan lämpligast löses genom den naturliga 

rättsutvecklingen snarare än via lagstiftning.
95

 Utvecklingen i praxis efter PLM-domen 

och Falcon-målet är långt ifrån så gedigen som kunde tänkas med tanke på regeringens 

uttalande.
96

 

För att tydligt visa hur gällande rätt gestaltar sig i praktiken kommer utgångspunkt att 

tas i ett rättsfall där IKEA yrkade avdrag för just sponsringsbidrag. I Kammarrätten i 

Jönköpings dom den 13 oktober 2014 (mål nr 2281-2282-12) hade IKEA gjort stora 

donationer till hjälporganisationerna Unicef, Rädda Barnen och Bris. Företaget hävdade 

främst att direkta motprestationer erhållits i form av reklamvärde och goodwill men 
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pekade även på de krav på CSR-engagemang som uppställs på bolaget av allmänheten. 

IKEA hävdade genom detta att bidragen var så pass normala och viktiga för driften att 

de skulle ses som en allmän driftkostnad och därmed vara avdragsgilla. 

Kammarrätten valde att fullt ut neka de yrkade avdragen på den grunden att IKEA inte 

framfört någon utredning som visade på att bidragen medfört ett reklamvärde för 

bolaget. Målet är ett bra exempel på de hårda krav som ställs på direkta motprestationer 

och hur svårt det för den skattskyldiga är att tydligt visa värdet på eventuella indirekta 

motprestationer. Vad kammarrätten efterlyste är information som i praktiken är väldigt 

svår, om inte omöjlig, att ta fram. Även om IKEA kunde ta fram undersökningar som 

visade på att allmänhetens syn på bolaget förbättrats återstår fortfarande att värdera 

denna förbättrade renommé. Vidare hade det troligen, i den mån reklamvärdet kunde 

anses utgöra en indirekt motprestation, också efterfrågats ett samband mellan 

verksamheterna likt det som förelåg i Falcon-målet. Domstolen väljer att inte 

uttryckligen bemöta IKEA:s argument angående kravet utifrån på att engagera sig i 

CSR. Det är troligtvis på grund av att det i gällande rätt inte tas hänsyn till moraliska 

förpliktelser, även om dessa uppkommer genom utomstående parter.
97

 

Sammantaget kan sägas att avdragsmöjligheten för kostnader för bidrag är begränsad 

och inte direkt anpassade till den utveckling som skett inom företagsvärlden. Bland 

annat innebär sociala medier att information, såväl positiv som negativ, snabbt sprids 

till allmänheten varpå mindre förseelser kan innebära förluster eller vinster av stora 

proportioner. Hur en mer passande utveckling kan se ut kommer att diskuteras i arbetets 

slutskede. 
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6 Kostnader för forskning 

6.1 Avdragsrätten enligt 16:9 IL 

6.1.1 Bakgrund 

För ett företags kostnader som uppkommer i samband med forskning och utveckling 

(FoU) finns en specialreglering för avdragsrätten i 16:9 IL. En uttrycklig bestämmelse 

har funnits sedan början på 70-talet men denna har genomgått ett flertal förändringar 

genom åren.
98

 Även om den senaste ändringen skedde 2011 görs en genomgång av de 

föregående förändringarna då 2011 års ändring innebar endast en smärre utvidgning av 

bestämmelsen där dess tidigare lydelse i stort förblev intakt.
99

 

Införandet av en speciell avdragsbestämmelse för FoU-kostnader innebar att en 

liberalisering av de dåvarande reglerna skedde.
100

 Innan den nya regeln introducerades 

rådde i praxis en restriktivitet inom avdragsrätten för FoU-kostnader. När möjligheterna 

för avdrag bedömdes utifrån en allmän avdragsregel lades stor vikt vid forskningens 

koppling till intäkterna, en ordning som gynnade så kallad målforskning vars påverkan 

på företagets verksamhet sågs som naturlig.
101

 Mer allmän forskning, även kallad 

grundforskning, tenderade att sakna det efterfrågade sambandet mellan forskningen och 

bolagets egen verksamhet. Ytterligare problem förelåg för företag som deltog i extern 

forskning via bidrag till exempelvis universitet.
102

 I följande kapitel kommer mest fokus 

att läggas på sambandskravet vilket får sägas utgöra bestämmelsens viktigaste 

bedömningsfråga. Vad som ingår i själva begreppet FoU samt krav på motprestationer 

från mottagare till givare kommer endast behandlas i korthet när bestämmelsen 

appliceras på CSR-kostnader.
103
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Den slutliga bestämmelsens sambandskrav uttrycktes på så sätt att kostnaden ska 

nedläggas på forskning eller utvecklingsarbete som har eller kan antagas få betydelse 

för den skattskyldiges rörelse. Departementschefen framhåller i propositionen 

svårigheten att visa på en exakt gränsdragning men anger ändå att företaget ska ha ett 

rimligt intresse av det forskningsarbete som bekostats genom näringsverksamheten.
104

 

Avdrag kan självklart också medges enligt allmänna regler, emellertid utformades den 

speciella regleringen för att tillåta att väsentligt fler kostnader dras av.
105

 

Ett ytterligare syfte med förändringen, vilket speciellt är aktuellt när det gäller CSR, var 

att utvidga avdragsrätten till att även gälla då bidrag gavs till utomstående parter som 

bedrev forskningen. Exempelvis uttryckte departementschefen att bidrag till ett 

inrättande av en professur kan vara avdragsgill om samband finns mellan den 

kommande forskningen och bolagets verksamhet.
106

 

6.1.2 Utvecklingen i praxis av sambandsbedömningen 

Mot den bakgrunden, som gestaltar en relativt generös avdragsrätt med ett lågt 

sambandskrav, är det intressant att analysera huruvida ändringen fick det åsyftade 

genomslaget. Första gången FoU-regeln i dess nya utformning prövades i högsta instans 

var i RÅ 1976 ref. 105. Stora Kopparbergs Bergslags AB, ett företag som bland annat 

bedrev skogsindustri, lämnade ett forskningsbidrag till WWF ämnat för ett flertal olika 

projekt. Ett projekt rörde skogsbruk, ett bevarande av utrotningshotade växter och 

resterande skyddet av utrotningshotade djur. Både Riksskatteverken och HFD ansåg att 

avdrag endast kunde medges för de medel som avsåg projektet som rörde skogsbruk. 

Beslutet togs dock utan någon utförligare motivering. Påhlsson anser att bristen på 

vägledande argumentation är värd att kritisera men framhåller samtidigt att 

skogsbruksprojektet tedde sig ha starkast samband med bolagets verksamhet.
107

 Värt att 

ifrågasätta är även hur HFD lyckats avgränsa resterande projekt till att inte innebära ett 

rimligt intresse för bolaget, allra helst då skogsbruksprojektet enligt bolagets 

beskrivning i målet också kan tänkas innefatta bevarandet av varg och vissa växter. 

Utfallet rimmar inte heller väl med de förarbetsuttalanden som hävdar att endast 
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finansiering av forskning som normalt faller helt utanför området för närings-

verksamheten ska nekas avdrag.
108

 

I RÅ 1987 not. 440 blev utfallet det motsatta då ICA medgavs avdrag för 

forskningsbidrag som lämnats till Cancerfonden för forskning inom området cancer-

kost-hälsa.
109

 Återigen var det sambandsbedömningen som var uppe för prövning, SRN 

drog emellertid den snabba slutsatsen att ICA:s verksamhet inom livsmedelsområdet 

hade erforderlig koppling till forskningen. HFD valde att fastställa förhandsbeskedet, ett 

beslut som knappast kan kritiseras. Utifrån de ovan återgivna uttalandena i förarbetena 

är det tydligt att ICA hade ett rimligt intresse i den avsedda forskningen. Exempelvis är 

det både vid tillverkande och vid försäljning av produkter viktigt att undvika potentiellt 

cancerogena ämnen i livsmedlet. Det faktum att utomstående parter hade intresse av 

forskningen förtog inte ICA:s rätt till avdrag.
110

 

I RÅ 1990 ref. 114 bedömdes ett likartat forskningsbidrag, men där givaren bedrev bil- 

och drivmedelsförsäljning. Bolagets argument för avdrag var att de som försäljare av 

bilar hade ett intresse i forskning om cancerframkallande ämnen i bilgaser och metoder 

att undvika dessa. HFD nekade avdraget genom att framhålla att ett tillräckligt samband 

inte förelåg, på nytt utan en vidare motivering. 

Av dessa tre fall är det svårt att utläsa något egentligt mönster för hur gränsdragningen 

vid sambandsbedömningen ska gå till. Staberg anser ändå att slutsatsen kan dras att 

inget ytterligare samband behöver visas i de fall forskning sker inom ett företags egen 

näringsgren.
111

 Vidare menar han att rättsfallen visar att forskning av helt 

grundläggande karaktär – som kan tänkas ha betydelse för i princip all 

näringsverksamhet – inte innebär ett så konkret samband som motiverar avdragsrätt.
112

 

Således finns det enligt Staberg fortfarande en viss sorts forskning av allmän karaktär 

som kan komma att diskrimineras. Detta trots att liberaliseringen tog sikte på just 

grundforskning som kunde gynna samhället i stort. Påhlsson å sin sida anser visserligen 

att praxis varit lyckad på så sätt att inga motprestationer krävdes från mottagare till 

                                                 
108

 Jfr Påhlsson, SvSkT 2006, s 519. 
109

 Jfr även RÅ 1988 ref. 88 där ett fåmansbolag avsatte bidrag till en stiftelse för forskning inom miljö- 

och energiteknik. Då bolaget bedrev liknande verksamhet medgavs avdrag, oaktat bolagets ägares starka 

ställning inom stiftelsen. 
110

 Påhlsson, SvSkT 2006, s 519 f. 
111

 Staberg, Skattenytt 1993 s. 724-733, Avdragsrätt för kostnader för forskning och utveckling (FoU), s 

731. 
112

 A a s 731 f. 



30 

 

bidragsgivare.
113

 Det sagda innebär, vilket Påhlsson anför, att utrymme finns för en 

långtgående avdragsrätt, en avdragsrätt som enligt mig emellertid begränsas av det 

behandlade sambandskravet. Av ICA-fallet framgår visserligen att endast den 

omständigheten att flera parter kan dra nytta av forskningen inte i sig bryter det 

nödvändiga sambandet. Men främst i RÅ 1976 ref. 105, som rörde Stora Kopparbergs, 

drogs på nytt en väl restriktiv linje som verkar diskriminerande för allmän forskning och 

som tenderar att utesluta stora delar av denna. Exempelvis är det i teorin svårt att tänka 

sig vilken sorts verksamhet som kan få avdrag för forskningsbidrag till bevarandet av 

hotade djurarter om ett bolag inom skogsindustrin nekas. 

6.1.3 Ytterligare utvidgning av avdragsrätten 

Utvecklingen av forskningsfinansiering under slutet av 1900-talet skedde på så sätt att 

externa medel kom att spela en allt större roll.
114

 Således ökade även näringslivets 

efterfrågan av skatterättsliga incitament för att uppmuntra satsningar på forskning. Till 

vissas besvikelse avgjordes istället under 2000-talet två kammarrättsdomar med negativt 

utslag.
115

 

I Kammarrätten i Stockholms dom den 20 februari 2006 (mål nr 6837-03) hade 

aktiebolaget Sapa AB lämnat ett forskningsbidrag till handelshögskolan i Stockholm för 

forskning inom det företagsekonomiska området. Bolaget framhöll att Handels-

högskolan utgjorde en nödvändig kunskapskälla och en anledning till att Sapa lyckats 

växa sig starkt och konkurrenskraftigt.
116

 Trots detta ansåg kammarrätten att 

forskningen var av så allmän karaktär att den kunde påverka bolagets ekonomiska 

överväganden i samtliga delar av verksamheten. Domstolen menade att det inte visats 

att forskningen kommit koncernens kärnverksamhet till del och att ett så allmänt 

samband som det ifrågavarande inte var tillräckligt för att avdrag skulle medges. Värt 

att notera, vilket Påhlsson
117

 även påpekar, är ordvalet ”enligt kammarrättens 

mening”.
118

 Domstolen väljer här att dra en linje för när avdragsrätt inte föreligger utan 

att ange stöd från varken praxis eller förarbeten. Anmärkningsvärt är även hur 
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underinstansen väljer att uppställa kravet på att samband ska finnas med bolagets 

kärnverksamhet, ett uttryck som tidigare inte använts i frågan. Bjuvberg har uttalat att 

inget krav finns på att sambandet ska vara med bolagets huvudsakliga verksamhet, 

varför kammarättens formulering ter sig än märkligare.
119

 

I den andra kammarrättsdomen (Kammarrätten i Stockholms dom den 22 januari 2009, 

mål nr 5463-08 och 5465-08) hade investmentföretaget Investor AB gett stora bidrag till 

en forskningsstiftelse som främjade forskning inom ledarskap, ekonomi och 

företagande. Stiftelsen hade också en nära anknytning till en utbildningsverksamhet för 

företagsledare. Investor hävdade i första hand att inget samband krävdes när ett bidrag 

gavs till en högskola och i andra hand att samband förelåg i form av dess behov att hitta 

kompetent personal att placera på ledande positioner i företag de investerat i.
120

 

Kammarrätten avfärdade, till synes helt korrekt, den första grunden då kravet på ett 

samband även vid bidrag till extern forskning hos högskola är tydligt. Kammarrätten 

anförde härnäst att den stödda utbildning av företagsledare och Investors verksamhet 

hade ett visst samband, men att detta samband förelåg för samtliga större verksamheter 

där behov av kompetenta ledningspersoner finns. Sedermera nekades avdraget på den 

grunden att sambandet sågs som för allmänt och grundläggande för att kunna medföra 

en avdragsrätt.
121

 

Avgörandet och det faktum att HFD inte beviljade prövningstillstånd har föranlett kritik 

främst från Hemmingsson, som var Investors ombud i målet. Enligt Hemmingsson 

innebär det faktum att HFD inte väljer att ta upp målet att rättsläget får anses 

någorlunda klarlagt. På så sätt förelåg, enligt honom, i princip ett avdragsförbud för 

bidrag till universitet och högskola som bedriver forskning inom ekonomi och 

angränsande områden.
122

 Även om ett avslag om överklagande till HFD inte 

nödvändigtvis ska ses som att rättsläget är klarlagt fanns en viss problematik i hur de 

behandlade utslagen förhöll sig till bestämmelsens förarbeten.
123
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Regeringen passade på att ta ställning i sambandsfrågan genom budgetpropositionen för 

2012 där ett antal lagförslag även behandlades.
124

 Regeringen hänvisade till de två 

behandlade domarna från Kammarrätten och fastslog att utvecklingen skett på så sätt att 

en förutsättning för avdragsrätt var att forskningen var av betydelse för en specifik typ 

av verksamhet som bedrevs av bolaget. I propositionen uttrycktes liknande åsikter som 

förekommit i doktrin, nämligen att ett bolag kan ha ett rimligt intresse av allmän 

forskning som till exempel företagsekonomi och personalvård.
125

 Det sagda gäller 

oavsett om kärnverksamheten är kopplad till forskningsområdet eller inte. Förändringen 

av rådande praxis ansågs så påkallad att en justering av lagtexten gjordes till att avdrag 

även kan medges för FoU-kostnader som kan antas ha betydelse för verksamheten i 

övrigt.
126

  

16:9 IL i sin nuvarande lydelse är ”Utgifter för forskning och utveckling som har eller 

kan antas få betydelse för den huvudsakliga näringsverksamheten eller verksamheten i 

övrigt ska dras av. Detta gäller även utgifter för att få information om sådan forskning 

och utveckling”. Den ovan givna bakgrunden till bestämmelsens utformning är viktig 

för appliceringen av 16:9 IL på CSR-relaterade kostnader. Vad som ska analyseras i det 

följande är huruvida de liberaliseringar som skett innebär att bestämmelsen är aktuell 

för avdrag för kostnader som uppkommit på grund av ett bolags CSR-arbete. 

6.2 Applicering av 16:9 på kostnader relaterade till CSR 

6.2.1 Inledning 

Det är på många sätt svårt att i teorin formulera ett praktiskt exempel på hur en 

tillämpning av 16:9 IL på CSR-relaterade kostnader skulle kunna se ut, främst eftersom 

bedömningen om avdragsrätt föreligger sker i det enskilda fallet.
127

 Som framgår ovan 

så är det ett flertal aspekter som kommer att påverka avdragsrätten; såsom exempelvis 

givarens och mottagarens verksamheter och själva forskningens utformning. Istället 

kommer ett antal generella punkter att diskuteras i syfte att ge en bild av den möjlighet 

som finns att med framgång yrka avdrag för forskningskostnader relaterade till CSR. 
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Exempel på kostnader som kan komma ifråga är forskning inom arbetsmiljö eller 

miljövård. För ett företag vars verksamhet inte berör något av de två områdena bör en 

anledning till att satsningar ändå sker på liknande forskning vara de ökade krav på CSR-

arbete som beskrivits ovan i avsnitt två. Utvecklingen av CSR som skett sedan 1976 då 

Stora Kopparbergs fick avslag för finansiering av miljöforskning får anses vara 

väsentlig. Om bolaget idag hade yrkat på avdrag för liknande kostnader finns anledning 

att anta att CSR och yttre förväntningar varit en ytterligare faktor till varför bolaget valt 

att engagera sig inom skogsvårdsforskning. Frågan är om sådana argument, alternativt 

den senaste lagändringen, medfört att den brist på samband som domstolen ansåg 

föreligga i 1976 års fall inte hade varit för handen idag. 

6.2.2 Gränsdragningar 

Innan den ovan ställda frågeställningen kan besvaras är det nödvändigt att göra vissa 

gränsdragningar. Först och främst bör det noteras att även ett forskningsbidrag kan 

bedömas som en icke avdragsgill gåva. Om så är fallet gäller, såsom i förhållande till 

16:1 IL, att avdragsförbudet för gåvor i 9:2 st. 2 IL tillämpas framför 16:9 IL. Således är 

det nödvändigt att i ett tidigt stadium kontrollera huruvida rekvisiten för gåva är 

uppfyllda för kostnaden ifråga. Om så är fallet faller en eventuell tillämpning av 16:9 IL 

bort.
128

 

En annan viktig fråga är hur gränsen dras mellan forskningsbidrag som enbart skapar 

goodwill eller reklamvärde för företaget och de som kan tänkas generera direkta 

forskningsresultat. Det senare kan, om bolaget har ett rimligt intresse av detta, utgöra en 

grund för avdragsrätt utifrån 16:9, men inte det tidigare.
129

 Förhållandet kommenterades 

inte av regeringen i propositionen från 2011 varför antagandet kan göras att detta 

fortfarande är gällande. Den främsta anledningen till den senaste förändringen var att 

den rättsutveckling som kommit att ske i praxis inte överrensstämde med den avsikt 

som visats i tidigare förarbeten. Med andra ord avsågs en korrigering till den 

ursprungliga tanken om en mer extensiv avdragsrätt för allmän forskning, vilket dock 

även torde innefatta en restriktiv syn på avdragsrätt för goodwillskapande. Följaktligen 

är en ytterligare nödvändig frågeställning huruvida CSR-arbete kan härledas till 
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bolagets löpande verksamhet eller snarare tillhör kategorin om allmänt 

goodwillskapande. 

I de följande avsnitten kommer en analys av avdragsrätten för intern- respektive 

extern forskning inom CSR att göras. Syftet är att undersöka huruvida avdrag för sådana 

forskningskostnader, som inte hade uppkommit utan bolagets CSR-insatser, kan 

grundas på 16:9 IL. 

6.2.3 Intern forskning 

Med intern forskning avses sådan forskning som ett bolag bedriver i själva. Kostnaderna 

läggs sålunda ner på forskningen inom ramen för den egna verksamheten. Ett exempel 

är ett energibolag som bedriver forskning inom förnybar energi i syfte att minska sin 

framtida klimatpåverkan. Inom både doktrin och förarbeten behandlas intern forskning 

sparsamt, främst då sådan forskning normalt har ett så logiskt samband med bolagets 

bedrivna verksamhet att inga större bedömningssvårigheter uppkommer.
130

 

Grundtanken synes vara att de ekonomiska lagarna innebär att ett företag inte skulle 

satsa stora pengar på forskning utan betydelse för den löpande verksamheten.
131

 I 

bestämmelsens förarbeten anges att situationer där bolag bedriver så pass allmän 

forskning i egen regi att sambandsfrågan kan ifrågasättas borde vara relativt sällsynta.
132

 

Eftersom uttalandet gjordes för 40 år sedan finns anledning att tolka det med en viss 

restriktivitet. Just CSR är ett fenomen som utvecklats mycket sen dess och så även 

forskning i hållbarhetssyfte. I dagsläget är det inte längre allt för ovanligt med bolag 

som bedriver forskning inom ett område som de inte nödvändigtvis verkar inom. 

Vad som i ett sådant fall bör bedömas i syfte att utreda avdragsrätten är huruvida 

utvecklingen och normaliseringen av CSR gått så långt att sådana insatser kan anses 

utgöra en del av kärnverksamheten eller en del av verksamheten i övrigt. Frågan om 

avdragsrätten för FoU-kostnader har över huvud taget inte upptagits i HFD sen den 

senaste ändringen, varför vägledande praxis uteblivit. Istället får en analys göras av de 

uttalanden som gjorts i förarbeten, självklart i ljuset av utvecklingen av CSR. 
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I förarbetena till 16:9 uttalades att samband inte skulle anses föreligga med forskning 

som normalt hamnar helt utanför näringsverksamheten.
133

 Med dagens synsätt kan 

argumenteras för att forskning inom CSR-områden såsom miljö och mänskliga 

rättigheter hamnar inom näringsverksamheten varför avdrag i så fall ska medges. Den 

främsta anledningen till att en sådan tolkning är möjlig är att det kan hävdas att CSR 

inte längre utgör en separat del av verksamheten utan istället ska iakttas av ett bolag vid 

samtliga beslut.
134

 Emellertid menar Påhlsson att det ur 1976 års fall (Stora 

Kopparbergs) går att utläsa att uttalandet i förarbetena inte är uttömmande, då avdrag 

även nekades för forskningsbidrag för ett område som inte låg helt utanför den egna 

verksamheten.
135

 I och med den senaste lagändringen bör dock äldre rättsfall tolkas med 

viss försiktighet då 16:9 IL justerades just på grund av oönskad rättsutveckling.
136

 

Fokus bör istället läggas på huruvida CSR-forskning kan falla in under rekvisitet 

verksamheten i övrigt i 16:9. De exempel som gavs i propositionen på forskning av 

allmän karaktär som ändå kan ha ett rimligt intresse för ett företag var företagsekonomi, 

arbetspsykologi, arbetshygien, arbetsskydd, personalvård m.m.
137

 Klart är att det inte är 

fråga om en uttömmande uppräkning men att en viss gräns kan utläsas. Samtliga 

exempel kan enkelt härledas till verksamheten inom ett typiskt svenskt företag. Mer 

vanskligt är det att hävda att något av de nämnda områdena anknyter till ett bolags 

CSR-arbete. Det typiska CSR-arbetet gynnar nämligen parter utanför verksamheten, 

vilket kan jämföras med de uppräknade exemplen som snarare rör bolaget eller dess 

anställda, även om utformningen i det enskilda fallet kan vara generell snarare än 

specificerad för det forskande bolaget. Emellertid finns det även områden som kan 

hänföras till CSR utan att sambandet till verksamheten behöver bli allt för långsökt. 

Forskning inom både arbetsmiljö och HBTQ-frågor är områden som kan gynna 

anställda inom det forskande företaget men även den övriga allmänheten, något som 

bevisligen inte ska förta sambandet med verksamheten.
138

 

Sammantaget kan sägas att avdragsrätten för forskningsrelaterade CSR-kostnader 

utifrån 16:9 IL i dagsläget framstår som relativt begränsad, främst då forskningen 

troligtvis inte utgör en del av kärnverksamheten. Möjligheten som då kvarstår är att 
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hävda att den CSR-baserade forskningen kan antagas få betydelse för verksamheten i 

övrigt. Då tillägget är förhållandevis nytt finns endast förarbetena att tillgå, vilket enbart 

ger ett svagt stöd för att CSR-forskning ska kunna bedömas ha ett samband med 

verksamheten i övrigt. I det fall avdrag för intern forskning inte medges utifrån 16:9 IL 

återstår självfallet möjligheten att yrka avdrag baserat på 16:1 i enlighet med vad som 

sagt i avsnitt fyra om merkostnader. Då den omkostnadspresumtion som påtalades i det 

avsnittet även synes vara gällande för kostnader för forskning kan avdragsrätt säkerligen 

även baseras på den grunden. 

6.2.4 Extern forskning 

Med extern forskning avses sådan forskning som bedrivs för bolagets och/eller andras 

räkning hos utomstående part, vanligtvis ett universitet eller en högskola. Typiskt sett 

sker bolagets finansiering av forskningen genom forskningsbidrag. Mycket av vad som 

sagts ovan angående sambandsbedömningen och normaliseringen av CSR har relevans 

även för den externa forskningen. 

De två gränsdragningar avseende gåva/goodwill som berördes i avsnitt 6.2.2 är främst 

relevanta för just extern forskning. I och med att utformningen av finansieringen 

vanligtvis sker via ett forskningsbidrag kan avdragsförbudet för gåvor 9:2 st. 2 IL 

aktualiseras. Här kan hänvisas till diskussionen i avsnitt fem angående rekvisiten för när 

en gåva föreligger. Likt andra bidrag som överförs i samband med CSR-verksamhet kan 

själva gåvoavsikten ifrågasättas, främst då motprestationer torde erhållas i form av 

forskningsresultat men även eftersom avsikten knappast är att berika mottagaren. Även 

denna bedömning får emellertid ske i det enskilda fallet där samtliga aspekter kan 

beaktas. 

Den andra gränsdragningen som behöver göras, den mellan goodwillskapande och 

tillägnande av resultaten, är mer problematisk. Som framgått ovan i avsnitt 6.2.2 får 

förarbetsuttalandet om att avdrag inte kan baseras enbart på allmänt skapande av 

goodwill för företaget ses som fortsatt gällande. Vad som är av stort intresse är det 

faktum att ordet ”enbart” används i propositionen. Således borde avdrag kunna medges 

om bolagets kan visa att de på något sätt har ett rimligt intresse av forskningen utöver 

den goodwill de erhåller. Det är inte fråga om att genererad goodwill per automatik 

utesluter avdrag enligt 16:9 IL. 
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En naturlig följdfråga är huruvida CSR-relaterad forskning endast genererar goodwill 

eller något ytterligare som kan göra att sambandskravet är uppfyllt. Precis som för den 

interna forskningen är sambandsbedömningen helt beroende av forskningsobjektet och 

företagets verksamhet. Om exempelvis ett företag som tillverkar plastprodukter 

delfinansierar ett forskningsprojekt vars mål är att minska miljögifterna i plast 

föreligger ett uppenbart samband. När en större koncern stödjer forskning som syftar till 

att skapa ätbara växter som tål att odlas i ett extremt torrt klimat innebär projektet 

typiskt sett mest goodwill. Ett samband kan dock i teorin fortfarande föreligga beroende 

på om koncernen bedriver odlingsverksamhet eller har anställda i uttorkade områden 

med begränsad tillgång till mat. Själva poängen är att det inte är förekomsten av 

goodwill som avgör frågan om avdragsrätten utan hur bolaget förmår att argumentera 

för ett samband mellan forskningen och företagets verksamhet. 

6.3 Slutsatser 

Den utvidgade avdragsrätten grundad på 16:9 IL i kombination med den mer 

framstående ställning CSR kommit att få kan innebära en ökad möjlighet för avdrag för 

CSR-relaterad forskning. Med uttrycket verksamheten i övrigt har lagstiftaren öppnat 

för företag att yrka avdrag för kostnader som inte gynnar kärnverksamheten. Till den del 

bolaget bedriver CSR-forskning som går utanför dess övriga verksamhet finns således 

fortfarande en möjlighet att hävda att denna forskning gynnar verksamheten i övrigt. 

Fortfarande kvarstår dock kravet på ett samband mellan verksamheten och forskningen. 

Inom vissa delar av CSR kan ett samband enkelt etableras (arbetsmiljö) medan andra 

forskningsområden (bevarande av natur) kräver att bolaget verkar inom en närliggande 

bransch. 

För intern forskning kan den omkostnadspresumtionen som föreligger vid bedömning 

av avdragsrätt enligt 16:1 IL medföra att avdrag möjligen erhålls enklare grundat på den 

allmänna avdragsregeln. Denna möjlighet föreligger inte för extern forskning, där 

istället 16:9 får ses som den största möjligheten för att medges avdrag. Avdrags-

möjligheten för den externa forskningen är på samma sätt som intern forskning 

beroende av sambandsbedömningen men även av gränsdragningen till icke avdragsgill 

gåva. 

Det faktum att goodwill även kommer bolaget till godo genom forskningen innebär inte 

att avdragsrätten per automatik nekas. Istället är det fråga om en bedömning i det 
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enskilda fallet där fokus läggs på att visa en länk mellan bolagets verksamhet och 

forskningen vilket i sin tur visar på att ett rimligt intresse finns. Eventuell goodwill som 

projektet innebär utgör självklart något positivt för bolaget men kan inte i sig etablera 

att bolaget kan antagas ha rimligt intresse av forskningen.  



39 

 

7 Profileringskostnader 

7.1 Inledning 

I följande avsnitt behandlas profileringskostnader; det vill säga kostnader ett företag har 

för att förbättra eller vidhålla sin image. Då närliggande poster såsom bidrag redan har 

behandlats kan vissa upprepningar ske i och med att båda diskussionerna rör 

sponsringspraxis och goodwill. En viktig skillnad i förhållande till kostnadsposten 

bidrag är att direkta motprestationer inte utesluts, vilket leder till en annorlunda 

diskussion än den som förs i avsnitt fem.
139

 Den typiska situationen rörande 

profileringskostnader är då den direkta motprestationen för ett vanligt företag skulle 

framstå som utan värde men där motprestationen för det åsyftade företaget, på grund av 

dess image, besitter ett väsentligt värde. 

Under 2014 avgjorde HFD det så kallade Klimatkompensationsfallet (HFD 2014 ref. 

62) där Saltå Kvarn AB yrkade avdrag för kostnader för just klimatkompensation. Fallet 

är av stort intresse då profileringskostnader med så stark anknytning till CSR tidigare 

inte berörts i praxis samt att åsikterna om hur frågan ska lösas går isär.
140

 

7.2 Omständigheterna i målet 

Saltå Kvarn AB är ett företag som värnar starkt om sin ekologiska profil.
141

 Bolaget 

säljer kravmärkta jordbruksprodukter från gårdar som inte använder konstgödsel eller 

kemiska bekämpningsmedel. Från att endast ha sålt inhemska varor började Saltå Kvarn 

år 2003 importera varor från utlandet. I syfte att vidmakthålla den ekologiska profilen 

och påverka miljön minimalt valde bolaget att klimatkompensera sina leveranser genom 

förvärv av så kallade utsläppskrediter.
142

 Utgifterna för utsläppskrediterna gick till ett 

privat projekt som planterade träd i Uganda i tillräcklig mån för att neutralisera 

leveransernas utsläpp. Då Saltå Kvarn yrkade avdrag för utgifterna nekades de av 

Skatteverket som ansåg att kostnaden för klimatkompensationen i gengäld endast 
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 Jfr HFD:s domskäl i HFD 2014 ref. 62 med Cejie, SN 2014 s 933-952, HFD:s avgörande i 

klimatkompensationsmålet – flera missade möjligheter. 
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genererade allmän goodwill, vilket inte undantar dess karaktär av icke avdragsgill 

gåva.
143

 

Det allmänna ombudet hos Skatteverket ansökte hos SRN om förhandsbesked i frågan 

rörande avdragsrätten till den nämnda utgiften. Nämnden hänvisade först till 

omkostnadspresumtionen i den allmänna avdragsregeln och dess förhållande till 

avdragsförbudet för gåva i 9:2 st. 2 IL.
144

 SRN nämner sedan att rådande praxis kräver 

att bolaget erhållit motprestationer till motsvarande värde för att det inte ska vara fråga 

om en gåva. Istället för att bedöma förekomsten av eventuella direkta motprestationer 

valde nämnden att, med hänvisning till Falcon-målet och PLM-domen, utvärdera huru-

vida det förelåg en så pass nära anknytning mellan bidragsgivarens och mottagarens 

verksamhet. Nämnden ansåg att Saltå Kvarns uttalade miljöprofil och företagets behov 

av att ha kontroll över verksamhetens negativa påverkan och möjlighet att stävja denna 

innebar att sådan anknytning förelåg mellan verksamheten och åtgärderna att 

avdragsförbudet inte var tillämpligt. Således medgavs fullt avdrag, med stöd från fyra 

av sju ledamöter, då tillräckliga indirekta motprestationer ansågs föreligga. 

Förhandsbeskedet överklagades till HFD som gjorde en annan bedömning än SRN. 

HFD inleder domen på det sätt som de flesta liknande domar under 2000-talet, nämligen 

genom att klargöra att avdragsförbudet för gåvor går före den allmänna avdragsregeln 

samt tillägga att även anknytning mellan verksamheterna kan grunda avdrag. En 

hänvisning sker också till uttalandet som gjordes i Procordia-målet angående hur 

förekomsten av goodwillskapande inte förtar kostnadens karaktär av gåva. Domstolen 

anför sedan helt kort att ingen egentlig anknytning föreligger mellan bolagets 

verksamhet avseende ekologiska produkter och trädplanteringen. Då HFD ansåg att inte 

heller några direkta motprestationer kommit Saltå Kvarn till godo bedömdes kostnaden 

såsom en icke avdragsgill gåva. 

7.3 Inledande reflektioner 

Noterbart är att både SRN och HFD tillämpar praxis rörande sponsring för en kostnad 

som vid en första anblick svårligen kan placeras inom den kategorin. Anledningen synes 

vara bristande vägledning angående hur kostnader som nedläggs i syfte skapa en viss 

profil för bolaget annars ska klassificeras. Självklart kan argumenteras för att inköpet av 
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utsläppskrediter egentligen utgjorde ett sponsringsbidrag till en trädplantering i Uganda. 

Ur bolagets synvinkel var det dock snarare fråga om ett affärsmässigt inköp av en tjänst 

som efterfrågades i deras verksamhet. I det följande kommer bedömningen göras utifrån 

just sponsringspraxis då det synes utgöra gällande rätt för kostnadsposten ifråga. 

Trots att fallet är relativt nytt har Cejie utförligt berört och kommenterat domen i en 

artikel i Skattenytt. Cejie väljer att beröra tre olika delar för att ge läsaren en nödvändig 

bakgrund till klimatkompensationsmålet; gränsdragningen mellan gåva och omkostnad, 

förekomsten av direkta motprestationer samt förekomsten av indirekta 

motprestationer.
145

 Då gränsdragningen mellan gåva och omkostnad samt indirekta 

motprestationer redan har berörts under kostnadsposten bidrag presenteras inte 

grunderna för dessa aspekter på nytt. Direkta motprestationer har emellertid hittills 

behandlats sparsamt i arbetet, varför ett förtydligande av problematiken är nödvändig. 

7.4 Direkta motprestationer 

Kravet på direkta motprestationer ställdes upp av HFD i Procordia-målet i syfte att 

försäkra sig om att den sponsring som skett inte kunde utgöra en icke avdragsgill 

gåva.
146

 I rättsfallet utgjorde de direkta motprestationerna bland annat biljetter till 

Operan och möjlighet att disponera dess lokaler. De direkta motprestationernas 

marknadsvärde erhålls genom en skönsmässig bedömning för att se till vilken del de 

motsvarar den utgift avdrag yrkats för; det är sedermera så stor del av kostnaden som 

klassas som en avdragsgill omkostnad.
147

 

Behovet av direkta motprestationer har kritiserats för att diskriminera sponsring av 

objekt som inte besitter en naturlig möjlighet att erbjuda direkta motprestationer.
148

 Det 

vanligaste exemplet är sponsring av en kulturell förening i jämförelse med en idrottslig 

förening där den senare kan erbjuda både biljetter och exponeringsmöjligheter åt 

sponsringsgivaren. En kulturell förening sponsras vanligtvis inte i syfte att ta del av 

direkta gentjänster utan snarare för värdet av föreningens renommé, en indirekt 

motprestation som i praxis endast beaktats i mindre utsträckning.
149

 Ett bolag som i sitt 

CSR-arbete exempelvis vill profilera sig som en stöttepelare för en mindre ort har 
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således en större möjlighet att få avdrag genom att stödja en idrottsförening framför en 

kulturförening.
150

 Risken för diskriminering kan även sägas strida mot den 

neutralitetsprincip som genomsyrar skatterätten, där målet är att skatteregler ska vara 

neutrala på så sätt att de inte påverkar ett bolags skattemässiga beteende.
151

 

Regeringen har uppmärksammat att kritiken kring gällande rätt rörande 

avdragsmöjligheter för sponsring i stor utsträckning riktats mot just kravet på direkta 

motprestationer, av ovan angivna skäl. De menar att problemet främst uppkommer då 

indirekta motprestationer inte beaktas i tillräckligt stor utsträckning i gällande rätt.
152

 

Regeringen uttrycker att imageskapande sponsring kan beaktas ytterligare i praxis utan 

att på något sätt inskränka avdragsförbudet för gåvor. De påstår att rättsreglerna inte 

hindrar att rättsutvecklingen följer nuvarande utveckling och ser extensivt på vad som 

kan utgöra en motprestation.
153

 Som nämnts ovan har den utvecklingen i praxis som 

regeringen efterfrågade uteblivit.
154

 Därav är det naturligt att tycka att när HFD beviljar 

prövningstillstånd i en fråga som rör avdragsrätt för klimatkompensation som skett i 

imageskapande syfte så innebär detta ett ypperligt tillfälle att förtydliga gällande rätt 

och styra denna i en riktning som tar hänsyn till den utveckling som skett inom CSR på 

senare tid. 

7.5 Kritik och analys 

HFD:s dom i målet lämnar dock mycket att önska. Det faktum att avdragsrätten nekas 

får sägas vara en bedömningsfråga som visserligen också kommer att behandlas. Vad 

som är mest anmärkningsvärt är domstolens benägenhet att helt utelämna de 

bedömningar, som med all säkerhet ändå har gjorts, i domskälen.
155

 Även om domstolen 

ansåg att inga direkta motprestationer som kunde grunda avdrag förelåg råder ingen 

tvekan om att potentiella sådana ändå var för handen i och med trädplanteringen. 

Samtidigt kan även indirekta motprestationer ha förelegat även om HFD inte ansåg att 
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tillräcklig anknytning fanns mellan verksamheterna för att avdrag kan medges med 

hänvisning till Falcon-målet.
156

 

Cejie har berört olika bedömningar som hade kunnat göras av HFD som hade haft en 

vägledande funktion för avdragsrätten för just CSR-relaterade profileringskostnader. 

Hon framhåller bland annat att trädplanteringen eller själva utsläppskrediterna hade 

kunnat klassas som direkta motprestationer. Med en än mer extensiv tolkning hade även 

absorptionen av koldioxid, som utgjorde det som faktiskt klimatkompenserade 

transporterna, kunnat ses som den direkta motprestationen.
157

 Det föreslagna synsättet 

hade inneburit en utvidgning av praxis som vid en första anblick kan verka väl 

vidsträckt. Min åsikt är dock att tanken, sett i sammanhang med Saltå Kvarns ekologiskt 

utpräglade CSR-profil, inte ter sig som orimlig. Ett företag som är så starkt förknippat 

med sina ageranden inom CSR kan affärsmässigt motivera en kostnad som hos andra 

företag inte hade haft samma värde. Hänsyn till bolagets speciella situation har visats 

för indirekta motprestationer
158

 men inte vad det gäller direkta motprestationer. En 

möjlighet för HFD hade sålunda varit att beakta förekomsten av de motprestationer som 

onekligen fanns, i syfte att analysera huruvida dessa var tillräckligt konkreta eller av 

sådan vikt för bolaget att de kunde ses som direkta motprestationer. En sådan 

bedömning hade medfört en nödvändig utvidgning av vad som kan ses som direkta 

motprestationer men också anvisningar för hur bedömningen ska ske. 

Cejie lägger i sin tur större fokus på hur frågan hade kunnat avgöras via en diskussion 

kring huruvida Saltå Kvart erhållit en indirekt motprestation för kostnaderna för 

klimatkompensationen. Hon jämför den relativt utförliga argumentation som sker i SRN 

med HFD:s domskäl och dömer ut HFD för en förlegad rättstillämpning.
159

 Hon menar 

att SRN:s argumentation
160

 är mer i tiden då nämnden tar Saltå Kvarns ekologiska profil 

i kombination med allmänhetens ökade intresse för ekologiskt producerade livsmedel i 

beaktande. Cejie delar nämndens åsikter och hänvisar till den ökade försäljning av 

ekologiska produkter som skett de senaste åren.
161

 Hon menar att det faktum att Saltå 

Kvarn väljer att neutralisera sina egna utsläpp liknar PLM-domen där PLM bidrog till 
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städkampanjer för att till stor del städa undan efter sig själva.
162

 Som klargjorts ovan var 

det emellertid inte den omständigheten att bolaget tog hand om sina egna produkter som 

gjorde att avdrag medgavs, utan den negativa renommé som aktionen kunde tänkas 

reparera.
163

 HFD uttalade i PLM-domen att en livlig opinionsbildning ägt rum rörande 

just sådana produkter som bolaget tillverkade och att deras engagemang i de två 

städkampanjerna utifrån sådana förhållanden kan ses som ett led i bolagets 

förvärvsverksamhet.
164

 För Saltå Kvarn var det inte fråga om en reparation av redan 

uppkommen negativ renommé utan snarare ett försök att undvika uppkomsten av sådan 

badwill. 

Den förestående skillnaden innebär dock inte att avdrag inte hade kunnat medges för 

Saltå Kvarn med stöd av just PLM-domen. Enligt mig utgör HFD:s hänvisning till 

”sådana förhållanden” som förelåg för PLM inte en uttömmande uppräkning av 

situationer som kan medföra avdragsrätt. Det förhållandet att Saltå Kvarns ekologiska 

profil är så stark att utebliven klimatkompensation säkerligen hade medfört försämrat 

renommé, som i sin tur minskat bolagets intäkter, borde rimligen kunna medföra 

avdragsrätt. Möjligheten synes vara som störst då kostnaden har en tydlig koppling till 

den ekologiska profilen, något som saknades i KF-domen. I det målet medgavs inte 

Kooperativa Föreningen avdrag för bidrag till en städkampanj då den enda kopplingen 

som förelåg var det faktum att de tillverkade och sålde produkter. Mycket talar här för 

att HFD, utan att gå utanför gällande praxis, hade kunnat hävda att sådan anknytning 

mellan bidrag och verksamheten som förelåg i PLM-domen även förelåg för Saltå 

Kvarn.
165

 

Cejie framför även en annan skillnad mellan Saltå Kvarn och PLM som måste beröras, 

nämligen det faktum att PLM använde sig av sitt bidrag i en egen kampanj och spred 

det faktum att de var engagerade i städprojekten till allmänheten. Hon menar att 

marknadsföringsåtgärder som gjorts i anslutning till kostnaderna visserligen kan ha 

betydelse, men att allmänhetens uppfattning av företaget bör vägas in. Hon framhäver 

att Saltå Kvarn är ett av de äldsta ekologiska företagen i Sverige och att de av 
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allmänheten uppfattas som seriösa i sitt förhållningssätt gentemot miljön.
166

 Cejies åsikt 

är logisk då HFD i sina domskäl i PLM-domen aldrig berör det faktum att bolaget valde 

att aktivt visa sitt engagemang för allmänheten. Att då påstå att ett sådant aktivt 

kampanjande utgör ett krav för att erhålla avdragsrätt för indirekta motprestationer 

utifrån PLM-domen framstår som felaktigt. I Saltå Kvarns fall är det inte heller fråga 

om att aktivt reparera ett renommé som bevisligen tagit skada utan istället att 

upprätthålla en stark CSR-profil. Då profilen redan är väl känd för allmänheten skulle 

ett krav på att i sin marknadsföring proklamera hur denna uppehålls framstå som 

överflödigt. Om HFD valt att fastställa nämndens förhandsbesked hade det inneburit ett 

domslut där förståelse visas för hur utvecklingen kring CSR och klimatpåverkan skett, 

men där de i Procordia-målet uppställda restriktionerna respekterades.
167

 

Faktum kvarstår dock att HFD valde att gå emot nämnden och bedöma kostnaderna för 

klimatkompensationen som icke avdragsgilla. Domen är olycklig på det sättet att en 

viktig fråga tas upp och besvaras utan att en vidare motivering sker. Vad som egentligen 

sägs är att äldre praxis krav på motprestationer vidmakthålls samt att klimat-

kompensationernas utformning i Saltå Kvarns fall inte hade en sådan anknytning till 

verksamheten att denna kunde ses som en indirekt motprestation. Emellertid ges inga 

vidare anvisningar för hur bedömningen ska göras när det gäller just kostnader som 

läggs ned i syfte att upprätthålla eller skapa en CSR-profil. Inte heller görs en mer 

ingående bedömning av huruvida klimatkompensationen på något sätt ger något tillbaka 

till företaget som skulle kunna klassas som en direkt- eller indirekt motprestation. 

7.6 Slutsatser 

Det finns en svårighet i att dra några generella slutsatser rörande en kostnadspost som 

behandlats så sparsamt i praxis som just profileringskostnader. Svaren som ges i 

Klimatkompensationsfallet är inte heller speciellt tydliga. Det bör emellertid stå klart att 

kostnader som läggs ned i syfte att skapa eller upprätthålla en CSR-mässig image 

regelmässigt ska bedömas enligt den praxis som utvecklats rörande sponsring.
168

 Då 

Saltå Kvarn inte ansågs erhålla varken direkta eller indirekta motprestationer kan en viss 

inskränkning av avdragsrätten iakttagas. Det krävs nämligen en närmare anknytning 

mellan verksamheterna än den som finns mellan ett bolag som köper utsläppskrediter 
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och trädplantagen som tillförsäkrar utförseln av koldioxiden som utgör den faktiska 

klimatkompensationen. 

Klart är att det i framtiden kommer att krävas väsentligt förändrade omständigheter för 

att få avdrag för just klimatkompensationskostnader. Exempel på en omständighet som 

möjligen hade kunnat förändra den gjorda bedömningen är ifall träden planterats i 

Sverige. Då hade klimatkompensationen fått effekt inom bolagets eget verksamhets-

område där de ekologiska produkterna omsätts, vilket hade kunnat stärka anknytningen. 

Om frågan istället rörde ett transportbolag som i sitt CSR-arbete vill neutralisera den 

badwill deras stora utsläpp har genererat, hade en än starkare anknytning förelegat. 

Givet den skepsis som HFD generellt visat för avdrag grundade på profilerings-

kostnader finns dock inga garantier för att avdragsrätt hade förelegat i de föreslagna 

fallen. 

För andra kostnader som rör ett bolags CSR-profil beror avdragsmöjligheten självklart 

på vad kostnaden gäller och vilket samband som kan etableras mellan de två parterna. 

Tydligt är att sambandet hos bolaget som söker avdrag ska härledas från en del av 

verksamheten, för Saltå Kvarn utgjorde sambandspunkten de ekologiska varorna. Både 

vad det gäller Falcon-målet och PLM-domen kan sägas att det förelåg ett relativt tydligt 

samband i och med Falcons logga och opinionen mot PLM:s produkter. Saltå Kvarns 

ekologiska profil ansågs emellertid inte utgöra ett likartat samband. Således dras en 

gräns som kan tänkas utesluta den större delen profileringskostnader, då få i teorin kan 

uppvisa det efterfrågade sambandet som domstolen tidigare krävt. 

Som för alla de andra kostnadsposterna är det en fråga om bolagets förmåga att 

argumentera för att avdrag ska medges. Då rådande praxis är långt ifrån heltäckande kan 

ett flertal frågor också vara av intresse för HFD i syfte att skapa vägledande prejudikat. 

Om så är fallet bör domskälen utvecklas och riktlinjer förtydligas på ett sätt som inte 

gjordes i klimatkompensationsfallet.  
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8 Fördjupad diskussion 

8.1 Ligger reglerna i tiden? 

Med undantag för merkostnader har ovan visats att avdragsrätten för CSR-kostnader i 

dagsläget är relativt inskränkt. Anledningen till det är främst den effekt på gällande rätt 

som Procordia-målet inneburit, där kravet på direkta eller indirekta motprestationer 

ställdes upp som en förutsättning för avdrag. Lämpligheten i att gällande rätt rörande 

sponsring avgör avdragsrätten för sådana kostnader relaterade till CSR och som typiskt 

sett inte utgör sponsring kan självklart ifrågasättas. Ett företag som sponsrar en 

idrottsklubb vill typiskt sett berika denna för att då erhålla den goodwill som följer med 

en sådan, typiskt sett, benefik handling. Min åsikt är att det här finns en distinkt skillnad 

i förhållande till ett bolag som aktivt arbetar med CSR. De krav som i dagsläget ställs på 

företag att verka för hållbart företagande torde vara väsentligt större än kraven att 

sponsra. 

Kraven kommer ofta från regeringen i form av standarder och rekommendationer, men 

även från den allmänna opinionen. I Sverige uppmuntrar regeringen ett gediget 

engagemang när det kommer till CSR varpå det skapas ytterligare incitament och till 

viss del även press på företagen att engagera sig. Likheten med sponsring synes ha 

urvattnats i och med det genomslag CSR fått i det svenska näringslivet det senaste 

decenniet. Utvecklingen borde rimligtvis också innebära att en CSR-kostnads samband 

med förvärvande och bibehållande av intäkter kan presumeras.
169

 Vad som regelmässigt 

tenderar att förhindra avdragsrätten är emellertid avdragsförbudet för gåva. Att denna 

paragraf ges företräde framför avdragsreglerna i kap. 16 kan knappast ifrågasättas då det 

omvända hade inneburit att avdragsförbudet för gåvor skulle komma att urholkas helt. 

Däremot kan det faktum ifrågasättas att kostnader, som exempelvis forskningsbidrag 

och förvärvande av utsläppskrediter, klassas som gåvor om inga tydligt mätbara 

motprestationer erhålls i gengäld. 

Att i princip presumera att en CSR-kostnad som inte innebär tydliga motprestationer är 

att jämföra med en gåva blir än mer orimligt än när detta görs för ett sponsringsbidrag. 

Det beror främst på att allmänheten förväntar sig ett engagemang i CSR-frågor från 

företagen och kan välja att bojkotta företag som inte sällar sig till mängden, varpå ett 
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samband med bolagets intäkter kan anses föreligga. Samtidigt finns det ett antal rekvisit 

för när en gåva föreligger som alltid bör prövas i varje enskilt fall. 

Även om en koppling kan etableras mellan CSR-kostnader och ett företags intäkter 

finns självklart argument för varför avdrag inte ska medges för CSR-kostnader. Ett 

avdrag innebär i dagsläget att de svenska skattebetalarna får stå för 22 % av alla de 

avdragsgilla kostnader ett företag har. Att ett frivilligt engagemang som till stor del 

ändå innebär just förbättrat renommé medför avdragsrätt kan tänkas gå emot idén med 

16:1 IL. Bestämmelsen har generellt sett inte kunnat användas för att grunda avdrag för 

kostnader som ligger så pass långt utanför den egentliga verksamheten. Det finns även 

en risk att avdragsförbudet för gåvor urholkas i och med att företag regelbundet kan 

hävda att gåvoavsikt inte föreligger. Bolagen kan argumentera som så att då de anser att 

engagemanget kan öka deras intäkter är det inte fråga om ett benefikt handlande varför 

inte heller avdragsförbudet blir aktuellt. 

Argumenten för en utvidgad avdragsrätt för CSR-kostnader är emellertid också många. 

Som visats i avsnitt två utgör CSR en idag närmast vital del av verksamheten även för 

de mindre företagen. Allmänhetens medvetenhet, som i Sverige ses som högre än i 

andra länder, innebär att arbetet kring CSR gått från att endast utgöra goodwill-

skapande och frivillig verksamhet till att vara en del av ett bolags affärsplan. Att medge 

avdrag för CSR-kostnader ter sig mot den bakgrunden lika naturligt som att medge 

avdrag för kostnader rörande marknadsföring, en del av affärsplanen som också till viss 

del innebär goodwillskapande.
170

 

Även om ett upprätthållande av gåvoförbudet är av vikt, innebär inte det att 

gåvoavsikten bör presumeras. Istället bör rekvisitet prövas för varje enskild kostnad i 

syfte att identifiera huruvida en åtgärd utgör en aktiv del i ett bolags arbete med CSR 

eller utgör en egentlig gåva vars enda effekt är viss erhållen goodwill.  En sådan gåva 

kan inte påstås ha ett liknande samband med intäkterna som CSR har då gåvan knappast 

efterfrågas av bolagets intressenter utan främst framstår som en bonusaktion från 

företagets sida. 

Gränsdragningen är dock långt ifrån självklar i dagens rättsläge varför reglerna kan 

behöva förtydligas och till viss del även moderniseras. Då Sverige strävar efter att vara 
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ledande inom CSR kan en utvidgning av avdragsmöjligheten även vara passande.
171

 I 

det följande ska olika alternativ till förändringar presenteras och analyseras i syfte att 

leda fram till ett motiverat ställningstagande om ett tänkbart förslag. 

8.2 Konsekvenser av det aktuella rättsläget 

Eftersom avdragsmöjligheterna för CSR-kostnader i svensk rätt är relativt begränsade 

finns en risk för att svenska företag väljer att inte engagera sig i sådana frågor. Även om 

hållbart företagande vanligtvis är en fråga som rent kulturellt är stark i Sverige återstår 

det faktum att ett bolags fortlevnad är beroende av dess förmåga att generera vinst. Om 

det svenska systemet inte ger ekonomiska incitament åt företag att ta ett etiskt ansvar 

kan konsekvenserna av denna uteblivna stimulans lätt slå tillbaka mot samhället i stort. 

Den tydligaste påverkan på samhället ett minskat CSR-engagemang skulle ha består av 

de uteblivna positiva effekter sådana insatser har för allmänheten. Finansiering av 

ideella föreningar skulle komma att försvåras såväl som negativ miljöpåverkan skulle 

kunna komma att öka. Även Sveriges BNP skulle kunna påverkas negativt av svenska 

företags bristande attraktionskraft på den internationella marknaden. 

Självklart kan dock inte en rak linje dras mellan en utebliven avdragsrätt och 

förekomsten av CSR-arbete. I arbetet har fokus genomgående lagts på de positiva 

effekter en satsning inom CSR kan ha på ett företags resultat. Om även svenska företag 

delar den tanken bör de arbeta med CSR-frågor i syfte att göra sig attraktiva både för 

konsumenter och för andra handelspartners. Detta oaktat om de får avdrag för dessa 

kostnader eller inte. 

Vad som använts emot behovet av en avdragsrätt för CSR-kostnader utgör även den 

främsta anledningen för en sådan avdragsrätt. Den koppling som finns mellan ett 

företags arbete med CSR och dess avkastning bör bedömas vara större än när endast 

goodwill genereras för företaget. Därav bör kostnaderna utgöra sådana kostnader för att 

förvärva eller bibehålla inkomster som åsyftas i den allmänna avdragsregeln. Denna 

inkonsekvens i kombination med ovanstående konsekvenser talar för att en förändring 

av rättsläget bör ske. 
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8.3 Förändring av avdragsförbudet för gåvor 

Först ska en eventuell förändring av avdragsförbudet för gåvor att analyseras. Förbudet 

förhindrar i dagsläget att företag gör avdrag för gåvor förutsatt att dessa inte görs till 

Tekniska Museet, Svenska Filminstitutet eller vissa utvecklingsbolag.
172

 År 2012 

infördes även en möjlighet till skattereduktion för individers gåvor till ideella 

föreningar, men för bolagen står avdragsförbudet fast.
173

 

Här kan en jämförelse ske med USA som sedan en lång tid tillbaka har en möjlighet för 

bolag att erhålla avdrag för så kallade ”charitable contributions”. Ett av kraven för att 

avdrag ska medges är att det inte ska förekomma några som helst motprestationer, 

varför det är fråga om en amerikansk motsvarighet till den svenska gåvan.
174

 

Avdragsrätten gäller dock inte alla gåvor utan mottagaren måste vara en kvalificerad 

organisation.
175

 Organisationer som önskar bli kvalificerade kan ansöka hos det 

amerikanska skatteverket för att erhålla sådan status.
176

 Generellt sett medges avdrag för 

gåvor till exempelvis skolor och sjukhus utan vinstintresse och ideella organisationer 

såsom Röda Korset och Frälsningsarmen. Däremot nekas regelmässigt avdrag för gåvor 

riktade till idrottsklubbar.
177

 En annan viktig begränsning består i att ett företags avdrag 

för gåvor inte får överstiga tio procent av den beskattningsbara inkomsten för året.
178

 

Det amerikanska systemet innebär att företag skattemässigt uppmuntras att engagera sig 

i ett CSR-arbete och medverka till en förbättring av samhället. I och med att avdrag inte 

medges för sponsring framstår det som klart att grundtanken är att gåvan inte ska 

medföra något reklamvärde eller liknande för bolaget. Det synes snarare vara fråga om 

ett incitament att bidra och då erhålla eventuellt förbättrad renommé eller möjligen 

motverkad badwill. Av avsnitt två framgår att framväxten av CSR startat i just USA 

varför det kan ses som naturligt att skattereglerna där gynnar ett sådant arbete. Så som 

utvecklingen skett utgör CSR en så pass viktig del av företagandet även i Sverige att en 

liknande reglering här skulle te sig som naturlig. 
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Vad som däremot utgör ett problem för en liknande reglering i Sverige är den 

diskrepans som skulle skapas mellan kostnadsposten bidrag och de andra 

kostnadsposter som diskuterats. Bolag skulle behöva visa på hur de inte erhållit några 

motprestationer, något som i sig skulle innebära att ett CSR-arbete i form av sponsring 

troligtvis skulle komma att diskrimineras då avdragsrätten där är ett större osäkerhets-

moment. Det är dock ingen omöjlighet att samtidigt införa nya regler för hur kraven på 

direkta motprestationer ska se ut, då dess funktion i nuläget är att utesluta att det är 

fråga om en gåva. En sådan förändring skulle i sin tur innebära en tydligare 

gränsdragning mellan gåva och omkostnad vilket i teorin skulle stävja den befarade 

diskrepansen. Problem skulle emellertid även uppstå för avdrag för forskningsbidrag då 

bolag som gett pengar till ett externt forskningsprojekt vanligtvis förväntar sig något 

tillbaka, vilket kan tänkas förta gåvoavsikten och därmed också avdragsrätten. En 

förändring av synen på direkta motprestationer skulle emellertid även åtgärda detta 

problem. 

En fördel med ett system som liknar det i USA är, förutom det faktum att det 

uppmuntrar till arbete med CSR-frågor, att det är förutsebart. En gåva till en 

kvalificerad organisation kommer att vara avdragsgill så länge det totala avdraget inte 

överstiger spärren på tio procent. Det underlättar arbetet för Skatteverket i och med att 

de skönsmässiga bedömningar som förekommer i gällande rätt undviks. 

Nackdelarna består främst av hur en uppluckring av avdragsförbudet för gåvor skulle 

passa in i det svenska systemet i övrigt. Förutom den negativa påverkan på sponsring 

som påpekats ovan bör även nämnas hur en avdragsrätt för gåvor kan medföra att 

företag överför ansvaret för CSR till externa organisationer i form av donationer. En 

fördel med dagens system är att internt CSR-arbete ofta gynnas, vilket i sig innebär att 

arbetet ligger nära den dagliga verksamheten och enklare blir en del av denna. 

Införandet av en avdragsrätt för gåvor innebär att bolag i stort kan betala sig fria från att 

ta ett eget ansvar. 

Sammantaget framstår en uppluckring av avdragsförbudet för gåvor som ett system som 

är möjligt att introducera i Sverige men som innebär en del svårigheter. Problem kan 

främst uppkomma i förhållande till hela den praxis rörande motprestationer som idag är 

av väsentlig betydelse rörande avdragsrätten för CSR-kostnader. Ett annat problem är 

det arbete som skulle krävas för att införa ett system där organisationer kan ansöka om 
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att bli kvalificerade samt hur gränsdragningen mellan olika organisationer skulle göras. 

Vidare ska undersökas huruvida en förändring av själva avdragsrätten är mer passande.  

8.4 Förändring av avdragsrätten 

8.4.1 Genom praxis 

De problem som uppstått har i stort sett sitt ursprung i den restriktiva praxis rörande 

sponsring som HFD fastslog i Procordia-målet. Regeringen har, som redan nämnts, 

bemött den kritik som framförts genom att hänvisa till möjligheten för HFD att utveckla 

praxis så att imageskapande sponsring och motprestationer såsom goodwill i större 

utsträckning beaktas.
179

 I och med klimatkompensationsmålet cementerades istället den 

restriktiva praxis som fortsatt gällande på ett sätt som bara kan anses gå rakt emot 

regeringens önskan. 

En möjlighet som fortfarande finns är att bevilja prövningstillstånd för ett mål som rör 

en liknande sponsringsfråga och svara på denna in plenum. Viktigt för domstolen i det 

läget är att beakta den utveckling som skett i näringslivet, men även att beröra om praxis 

som rör sponsring fortsättningsvis ska vara vägledande även för andra kostnader inom 

CSR-området. Behov finns av konkreta riktlinjer och förtydliganden rörande om 

tillvägagångssättet skiljer sig åt om en kostnad utgör sponsring eller inte. 

Vad som i dagens rättsläge hämmar CSR-engagemang är främst den inskränkta syn som 

råder angående vad som klassas som en motprestation. Om en kostnad inte ses i ett 

större sammanhang utifrån bolagets egna affärsmässiga perspektiv finns i princip endast 

en begränsad möjlighet att anse att kostnaden i realiteten innebär ett förvärvande eller 

bibehållande av inkomster. Som redogjorts för i avsnitt 7.4 är en möjlighet för HFD att 

luckra upp den restriktivitet som råder angående vad som utgör en motprestation. Ifall 

HFD i viss mån även medgav avdrag för erhållen goodwill, alternativt utebliven 

badwill, avspeglar det på ett bättre sätt värdet av att aktiv arbeta med CSR-frågor. Att 

denna goodwill sedan innebär ökade intäkter kan rimligen antagas men svårligen 

bevisas. 

Vad som försvårar en sådan utveckling i praxis är på nytt att avdragsförbudet för gåvor 

kan komma att urholkas i och med att dessa alltid medför en viss goodwill varpå en 

regelkonkurrens uppstår. Inget förhindrar dock HFD att lösa regelkonkurrensen så som 
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tidigare gjorts genom att låta avdragsförbudet gå före såsom speciell lag. Om samtliga 

rekvisit för gåva tydligt prövas av domstolen bör kollisioner mellan CSR-kostnader och 

gåvor undvikas då de tidigare saknar gåvoavsikt. Den svårigheten som då uppkommer 

består i att avgöra gränsdragningen mellan gåva och omkostnad, något som dock är av 

avsevärd vikt för rättsutvecklingen och inte bör förhindra en föreslagen utvidgning i 

praxis. Andra fördelar med utvidgning i rättspraxis är den flexibilitet som en sådan 

utveckling innebär. 

8.4.2 Genom lagstiftning 

Ett alternativ till att låta utveckling ske i praxis är att i lagstiftningen införa en separat 

bestämmelse i IL som rör just avdragsrätten för CSR-kostnader. En parallell kan dras 

till vad som framfördes i förarbetena till införandet av 16:9 IL. Där framhävdes 

nämligen att en snabb utveckling skedde på teknikens områden och att en ökande 

konkurrens framtvingat en ökad satsning från företagens sida på forskningsverksamhet 

av olika slag.
180

 Samma skäl kan användas när det kommer till CSR i dagens samhälle. 

Utvecklingen har gått fort och kraven har stegrats i samma takt. För att kunna 

konkurrera internationellt krävs att även svenska företag engagerar sig och tar sitt 

ansvar. Precis som för forskningen kan då även behov finnas av en särskild 

avdragsregel för CSR-kostnader. 

Ett lagstadgande innebär också flera större svårigheter som liknar de regeringen 

framförde när ett eventuellt lagstadgande av avdragsrätt för sponsring diskuterades.
181

 

Först och främst framförde regeringen svårigheten i att utforma ett generellt 

lagstadgande som samtidigt preciserar vad som kan ses som en tillräcklig motprestation 

och hur denna ska värderas.
182

 Samma problematik föreligger för en eventuell 

bestämmelse om avdrag för CSR-kostnader. I arbetet har det genomgående visats på 

svårigheten att definiera just CSR-kostnader, ett begrepp som är väsentligt mycket 

vidare än begreppet sponsring. Även om en lämplig precisering skulle utformas återstår 

i så fall problemet med att skapa en passande avgränsning gentemot gåva, troligtvis 

genom uppställande av ett krav likt det krav på motprestationer som förekommer i 

dagens rättsläge. 
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Den tydlighet och förutsebarhet som generellt är fördelarna med ett lagstadgade går på 

många sätt förlorade om regleringen i sig är otydlig. Ytterligare problem består i att, vid 

ett eventuellt införande av en specialregel, införa angränsande regler i syfte att undvika 

ett missbrukande av avdragsrätten genom så kallad skatteplanering. Sammantaget får 

sägas att nackdelarna klart överväger fördelarna när det kommer till en utvidgning av 

avdragsrätten genom lagstiftning. 

8.5 Alternativ till en förändrad avdragsrätt 

Som en sista synpunkt ska ett alternativ till att införa incitament för företag att arbeta 

med CSR i form av en särskild avdragsrätt att behandlas. En parallell kan dras till hur 

det i slutet av 90-talet infördes en avfallsskatt för företag, närmare bestämt en punktskatt 

som bestämts utifrån hur mycket avfall ett företag väljer att deponera. Den främsta 

anledningen till införandet bestod i att deponering utgjorde det då billigaste sättet att 

behandla sitt avfall på.
183

 Regeringens förhoppning var att avfallsskatten skulle skapa 

incitament för företag att välja en mer miljövänlig hantering av sitt avfall som 

exempelvis återvinning.
184

 

Liknande skatter kan tänkas i syfte att förmå företag att prioritera CSR framför det 

billigare alternativet att helt enkelt inte arbeta med liknande frågor. Införandet av en 

punktskatt på användning av icke förnybar energi ger incitament för företag att nyttja 

förnybara energikällor. Om efterfrågan på sådana energikällor ökar skapas även ett 

ekonomiskt incitament att engagera sig i sådan forskning. En annan tänkbar idé kan vara 

en extra skatt på användning av längre transporter eller liknande. 

En stor nackdel med en liknande lösning är att den går tvärtemot den neutralitetsprincip 

som genomsyrar skatterätten, där skattereglerna vara neutrala gentemot olika alternativ 

och inte påverka skattskyldiga i en viss riktning.
185

 Tydligt är även att systemet passar 

bäst när det gäller att skapa incitament för att inte agera på ett sätt som inte anses 

korrekt utifrån miljöhänsyn. Att belägga icke önskvärda sociala beteenden, såsom 

handel med bolag som inte respekterar mänskliga rättigheter, är betydligt svårare. 
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 Prop. 1998/99:84 – Lag om skatt på avfall, s 23. 
184

 A st. 
185

 Ett argument som även kan användes på införandet av en lagstadgad avdragsrätt för CSR-kostnader 

som ger skattskyldiga tydliga incitament att prioritera liknande frågor. 
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9 Avslutning 

I arbetet har möjligheten till inkomstskattemässigt avdrag för kostnader som kan 

härledas till ett företags CSR-arbete behandlats. Kostnaderna behandlas i dagsläget 

utifrån den praxis som skapats rörande frågan om avdragsrätt för sponsring, där 

gällande rätt ett flertal gånger har kritiserats för att vara för restriktiv och till viss del 

även diskriminerande. Möjligheterna till avdrag för CSR-kostnader är förhållandevis 

små i dagens rättsläge och är till stor del beroende av huruvida några tydligt mätbara 

motprestationer kommer bolaget till godo. Motprestationerna måste dock vara av direkt 

karaktär om inte ett tydligt samband föreligger mellan de båda verksamheterna. Det 

samband som krävs för att även indirekta motprestationer ska beaktas vid bedömning av 

om avdragsrätt föreligger är både svårt att förutse och att uppnå. Rättsläget är 

sammantaget olyckligt för ett land som både är och strävar efter att vara i topp när det 

gäller företagens CSR-arbete. 

Samtidigt är det mindre passande att i lag införa en särskild avdragsrätt för CSR-

kostnader då den efterfrågade förutsebarhet en lagbestämmelse innebär skulle hämmas 

av svårigheterna i att precisera när en CSR-kostnad föreligger. En mer passande väg är 

istället att i praxis föra utvecklingen av avdragsrätten i takt med hur CSR har kommit att 

bli en tydlig affärsmässig faktor för bolag och deras lönsamhet. Även om HFD fram tills 

nu inte valt att utvidga avdragsrätten nämnvärt sen Procordia-målet förhindrar rådande 

praxis inte att rättsläget förändras. Om CSR-kostnader även skatterättsligt gavs statusen 

av ett instrument för att öka allmänhetens intresse för bolaget snarare än att regelbundet 

klassas som gåva skulle rättsläget tydligare avspegla verkligheten och öka bolagens 

möjlighet att konkurrera internationellt.  
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