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Summary 

Sponsorship is currently a concept to be reckoned with. The development has been rapid 

in recent decades and the law has still not brought complete clarity whether sponsorship 

should be seen as promotion or gift. There is evidence that sponsorship cannot be seen in 

black or white. The right to deduct that exists for the promotion does not apply to gifts, 

which can have a major impact on the sponsoring company if the contribution is seen as a 

non-deductible cost. Case law in this area has shown that it is highly likely that more 

court cases will be held in the future that will further define the differences between 

marketing and gift and the concepts of direct and indirect return. The trend in the courts is 

that brand-building and goodwill, for the most part is considered as a sufficient 

consideration to allow the deduction. Sponsorship within R & D is still requires directly 

related activities between the sponsor and the receiver of sponsorship for the deduction to 

be granted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Sponsring är idag ett begrepp att räkna med. Utvecklingen har skett snabbt under de 

senaste decennierna och rättspraxis har fortfarande inte bringat fullständig klarhet 

huruvida sponsring ska ses som marknadsföring eller gåva. Mycket tyder på att frågan 

inte kan ses i svart eller vitt. Avdragsrätten som föreligger för marknadsföring gäller inte 

för gåvor, vilket kan få stora effekter för det sponsrande företaget ifall bidraget ses som 

en gåva med avdragsförbud. Rättspraxis inom området har visat att det med all 

sannolikhet kommer uppkomma fler rättsfall i framtiden som tydligare kommer definiera 

skillnaderna mellan marknadsföring och gåva samt betydelsen av direkta och indirekta 

motprestationer. Trenden i domstolarna är dock att varumärkesbyggande och goodwill till 

större del ses som tillräcklig motprestation för att medge avdragsrätt. Inom FoU är dock 

trenden att det fortfarande måste finnas direkt verksamhetsanknytning mellan sponsorn 

och den sponsrade för att avdrag skall beviljas. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Idag marknadsför sig i stort sätt varje företag i Sverige såväl som i utlandet genom 

sponsring. Företagens bidrag till kultur, idrott och andra evenemang är ett led i att synas 

och på så vis kunna dra kommersiella fördelar av den exponering som ges. 

Medieinvesteringarna ökar i Sverige varje år i såväl fackpress, radio & tv, internet som i 

andra mediekanaler. Sveriges mediebyråer har fått allt mer att göra och företag runt om i 

landet investerar allt mer pengar i marknadsföringsåtgärder.
1
 Utgifter som företagen har 

för marknadsföring är avdragsgilla enligt gällande rätt eftersom marknadsföringen anses 

vara ett led i verksamheten som främjar försäljningen.
2
 Medan marknadsföring är 

avdragsgill är gåvor inte avdragsgilla. Gåvor är ett bidrag som lämnas utan krav på 

motprestation från mottagarens sida eller där motprestationen inte står i värdemässig 

relation till gåvans värde.  

 

I och med annonseringens utveckling de senaste decennierna finns det all anledning att 

tro att rättsläget kring detta område också har genomgått en förvandling. Frågor som rör 

marknadsföringens anknytning till verksamheten och kopplingen mellan marknadsföring 

och sponsring samt marknadsföring och gåva är idag kanske mer relevant än någonsin. 

Därför kan det också vara av intresse att se trender men även behandla ett 

framtidsperspektiv och utvecklingen av lagtext kring denna problematik. Frågan om 

avdragsrätt har stor betydelse för företagen eftersom de skatterättsliga aspekterna som 

uppkommer kan få stor skattemässig effekt. Hur skall tolkningen göras mellan vad som 

får anses vara marknadsföring respektive gåva, och vad har sponsringen för funktion för 

företag idag? Marknadsföringen handlar i dag om mångmiljonbelopp, faktiskt även 

miljardbelopp när det handlar om vissa stora globala företags sponsring av idrottsklubbar 

världen över. Numera handlar marknadsföringen om mer än att framhäva speciella 

produkter. Ofta vill företagen synas i olika sammanhang för att på så sätt skapa en positiv 

                                                   
1 Sveriges Mediebyråer, Mediebyråbarometern mars 2011: http://www.sverigesmediebyraer.se/ 

2 Lodin et al, Inkomstskatt, Studentlitteratur AB, Lund 2011, s. 304 
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bild av företaget hos konsumenterna och allmänheten i stort. Idag har sponsringen även 

växt till områden inom miljö, kultur, jämställdhet etc. Detta uppnås genom sponsring, 

gåvor eller andra marknadsföringsåtgärder. Även namnsponsring är något som växt under 

senare år. Den nya nationalarenan i Sverige som invigs 2012 kommer heta Swedbank 

Arena, något som Swedbank fick betala över 150 Mkr för.
3
 Sett ur ett historiskt 

perspektiv har sponsring till största del riktat sig till just idrotten. Under senare år har 

även sponsring till kultur och sociala områden ökat. Marknadsföring genom dessa kanaler 

har både blivit ett sätt för företag att urskilja sig från konkurrenter, men även ett sätt för 

idrotten och vissa kulturområden att över huvud taget överleva. Huvudregeln i nuvarande 

lagstiftning anger att avdragsrätt föreligger för utgifter som hänför sig till inkomsternas 

förvärvande och bibehållande, IL 16 kap. 1 §. Utgifter som inte har avdragsrätt är bl.a. 

personliga levnadskostnader, utgifter för gåvor etc. IL 9 kap. 2 §. I huvudsak kommer 

denna uppsats behandla förhållandet mellan IL 16 kap. 1 § och IL 9 kap. 2 §, d.v.s. 

avdragsrätten i lagtexten kontra utgifter som inte får dras av. Detta kommer knytas till 

begreppet sponsring. Rättspraxis inom detta område är inte heltäckande och det ligger till 

grund för uppsatsen. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Uppsatsen behandlar gällande skatterätt såväl som den historiska synen på avdragsrätt för 

marknadsföring. Genom IL:s bestämmelser om beskattning och avdragsrätt ämnar jag att 

göra en utredning av vad som räknas som marknadsföring respektive gåva vid sponsring. 

Utöver de lege lata om sponsring kommer även de lege ferenda diskuteras. Vidare 

används praxis och doktrin för att få en rättvis bild av de olika scenarion som kan 

uppkomma då ett företag väljer att marknadsföra sig genom olika mediekanaler. följande 

problemformulering ligger till grund för uppsatsen: 

 

 Vad är den avdragsrättsliga skillnaden mellan marknadsföring och gåva vid 

sponsring?  

 

1.3 Metod och material 

Min uppsats kommer att bygga på gällande skatterätt och ett resonemang kring 

avdragsrättens tillämpningar vid sponsring och gåvor. Metodiken och framställningen av 

min uppsats kommer att framstå som behändigt för läsare med olika bakgrund inom 

skatterätten. Genom IL, förarbeten, praxis och doktrin skall jag utreda och systematiskt 

besvara min problemformulering och hitta materiell. Allt enligt rättskällehierarkin. Från 

                                                   
3 Dagens PS, Nya Nationalarenan ska heta Swedbank: http://www.dagensps.se/ 
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Högsta Förvaltningsdomstolen och Kammarrätten kommer jag även leta efter relevanta 

rättsfall som kan hjälpa till att bringa klarhet i det gällande rättsläget. Uppsatsens grund 

kommer vara avdragsrättens tillämpningar och skillnaderna mellan gåva och sponsring i 

marknadsföringssyfte.  

 

1.4 Avgränsning 

Fokus i denna uppsats är att hitta vad som får anses vara gällande rätt, d.v.s. den juridiska 

problematiken angående gränsdragningen mellan gåva och sponsring. Uppsatsen kommer 

ha sin grund i svensk lagstiftning och svenska rättsfall. En jämförelse mellan svensk och 

utländsk skatterätt hade tett sig oöverskådlig och omöjlig att hinna med under 

uppsatstiden. Genom den geografiska indelningen blir detaljnivån inte lika tungrodd och 

det blir lättare för läsaren att ta till sig det skriva materialet. Vidare kommer uppsatsen att 

ha en konsultativ karaktär och rikta sig till personer som är intresserade av ämnet.   

 

1.5 Disposition 

I kommande kapitel kommer jag redogöra för olika aspekter som är nödvändiga för att 

förstå begreppen marknadsföring, gåva och sponsring enligt IL. De olika rubrikerna inom 

ämnet är centrala för att förstå begreppen sponsring och avdragsrätt. Efter de centrala 

begreppen i kapitel två ämnar jag att skriva om rättsfall som berör sponsringens 

avdragsrätt. Rättsfallen kommer ge exempel på olika scenarion där avdragsrätten för 

sponsring både medgivits respektive nekats. Rättsfallen kommer både att beröra ”vanlig” 

sponsring samt sponsring till FoU. Genom rättsfallen sätts lagtexten på sin spets i frågan 

om avdragsrätt för sponsring som en marknadsföringspost för företag. I kapitel fyra 

ämnar jag att tolka rättsfallet och försöka se trender gällande sponsring och avdragsrätt.  I 

sammanfattningen, d.v.s. kapitel 5, knyter jag ihop säcken och kommer med egna tankar 

och åsikter om det material jag kommit fram till. Jag redogör för mina resultat och 

resonerar kring problematiken kring resultatet i fråga. I slutsatsen kommer det även att 

finnas plats för abstrakt tänkande kring de lege lata och de lege ferenda för sponsring. 
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2. Grundläggande begrepp 

2.1 Sponsring 

”Sponsring (ytterst av latin spo´nsor 'den som ansvarar för något', av spo´ndeo 'ansvara för'), att 

t.ex. ett företag eller en person åtar sig att bekosta eller på annat sätt ansvara för viss verksamhet 

och som utbyte får möjlighet att göra reklam eller PR i någon form. Sponsring är en affärsmässig 

överenskommelse till ömsesidig nytta för parterna. Genom att sammankopplas med ett evenemang 

av stort allmän- eller samhällsintresse hoppas sponsorn stärka sin image och trovärdighet.”4 

Människor i Sverige och i andra länder runt om i världen påverkas på daglig basis av 

marknadsföringsåtgärder från både svenska som utländska företag. Den svenska 

marknaden är attraktiv och konsumenterna har stark köpkraft i paritet till andra länder i 

Europa och övriga världen. Inom idrott är redan sponsringen etablerad som den största 

inkomstkällan.
5
 Näringslivet inblandning i sportsammanhang var en omdebatterad fråga 

när den aktualiserades i början av 70-talet i Sverige. Idag är sponsring inte lika 

uppseendeväckande och ingen höjer på ögonbrynet när Sveriges största golftävling heter 

Nordea Masters eller när idrottsarenor runt om i landet får dela namn med bankkoncerner. 

Idag kan frågan ställas ifall idrotten hade fungerat utan sponsring och om företagen hade 

fungerat lika bra utan sponsringen. Ett symbiosliknande förhållande där båda parter är 

beroende av varandra skulle kunna vara ett sätt att se på saken. Ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv är sponsring ett redskap som används i kommersiella syften. Genom att 

sponsra väl valda event eller dylikt kan företag profilera sig och skapa marknadsfördelar 

och genom det få ett bättre resultat i räkenskaperna.
6
 Det dröjde inte länge förrän 

företagen började sponsra kulturevenemang, ideella organisationer och andra projekt. 

Inom kulturområdet har sponsringen växt explosionsartat de senaste decennierna. 

Göteborgsoperan får bl.a. miljonbelopp varje år av Volvo, SAS och Stena.
7
 Sponsringens 

syfte har också kommit att ändras över tiden från att ha skett utan en grundlig 

                                                   
4 Nationalencyklopedin, Sponsring: http://www.ne.se/ 

5 Påhlsson, R, Sponsring, Iustus Förlag AB, Uppsala 2007, s. 14 

6 Ibid, s. 15 

7 Ibid, s. 15 
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bakomliggande analys utan några andra syften än rena filantropiska till att bli ett 

marknadsföringsmedel för att särskilja sig från konkurrenterna. Medan avdragsrätten för 

marknadsföring och gåvor är utredda i lagstiftningen finns det oklarheter hur sponsring 

skall behandlas och tolkas. Rent rättsligt finns det ingen klar definition av sponsring. 

Sponsring ses som ett samlingsbegrepp för bidrag från företag till allmännyttiga ändamål, 

kultur eller dylikt. Enligt huvudregeln i IL 16 kap. 1 § får kostnader för inkomsternas 

förvärvande och bibehållande dras av. Det är alltså en ganska vid formulering som kan ge 

upphov till frågor om avdragsrättens vara eller icke vara för sponsring. Ibland ses 

sponsringen som marknadsföring, vilket klassas som en ordinär kostnad med avdragsrätt 

och ibland som en gåva med avdragsförbud.
8
 Är sponsring marknadsföring eller gåva och 

finns det avdragsrätt i sådana fall? Svaret på frågan är att det skiljer sig åt från fall till fall.  

 

Eftersom det inte finns någon ekonomisk eller juridisk definition av sponsring uppstår det 

oklarheter vid tolkningen av begreppet. Sponsring är i de allra flesta fall en avtalsmässig 

förbindelse mellan två parter som i första hand handlar om att ge både ekonomiska och 

konkurrensmässiga fördelar för båda parter. Centralt är att en motprestation föreligger för 

att en sådan här förbindelse skall räknas som sponsring. Skulle det vara så att sponsorn 

inte nyttjar den sponsrades motprestation erhålls i regel inte avdragsrätt. Sponsringen ur 

ett värdeskapande perspektiv är också intressant att beakta. Att ge bort vinst som 

egentligen skulle beskattas med 26,3 procent skatt, för juridiska personer, låter för många 

som rent vansinne. Sponsring kan dock återbetala sig i andra värden än rent monetära. 

Goodwill och förbättrat anseende på marknaden kan vara nog så viktigt för företag som 

vill vara konkurrenskraftiga.
9
 Profileringen företagen får genom sponsring är oftast inget 

nollsummespel, utan både sponsorn och den sponsrade kan oftast båda dra fördelar av 

sponsringen. Samhällsnyttan kan med andra ord öka med sponsring. Sambandet mellan 

den företagsekonomiska och den rättsliga synen på sponsring ter sig något olika. Denna 

uppsats kommer inte att ha fokus på de företagsekonomiska för- och nackdelarna med 

sponsring och avdragsrätten, utan fokus kommer vara problematiken av klassificeringen 

mellan sponsring som gåva och sponsring som en marknadsföringsåtgärd.    

 

2.1.1 Två andra sätt att sponsra 

Förutom den naturliga formen av sponsring som beskrivits ovan finns det även andra 

tillvägagångssätt att beakta. I vanliga fall sker en donation, dvs. en 

förmögenhetsöverföring, till olika ändamål och personer. Ett sätt att dra av sponsringen 

till enskilda idrottsutövare eller dylikt är att anställa dem i bolaget.
10

 ”Sponsringen” 

                                                   
8 Gyland, C, Skatterätt – En introduktion, Studentlitteratur AB, Lund, s. 71 

9 Trägårdh, L, Att ge eller beskattas, Sektor 3, Stockholm 2009, s. 201 

10 Ibid, s. 203 
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klassas då som en personalkostnad med full avdragsrätt enligt bestämmelserna i IL 16 

kap. 1 §. För att detta skall vara möjligt måste det finnas samband mellan bolagets 

verksamhet och den sponsrades idrottsutövning. Ett exempel kan vara att en 

skotillverkare sponsrar en löpare, där skorna utgör en väsentlig del av löparens 

idrottsutövning. Det andra sättet att sponsra är att företaget anordnar ett evenemang där 

kostnaden kan dras av som representation enligt gällande bestämmelser från SKV.    

 

2.2 SKV:s ställningstagande för sponsring och avdragsrätt 

Enligt SKV:s riktlinjer skall inte sponsring likställas med gåva ifall sponsringen är 

avsedd att förbättra det sponsrande företagets image och ställning på marknaden. Avdrag 

får ske ifall det sker en motprestation av den sponsrade parten och det avdrag som 

beviljas skall vara likställt med motprestationens storlek och marknadsvärde. Skulle 

sedan inte sponsorn utnyttja eller tillgodogöra sig motprestationen kan det medföra 

utebliven avdragsrätt för denne. Dispositionsrätten, som annars blir gällande i flera 

andra fall, utgör alltså ingen tillräcklig grund för avdrag. Vid speciella tillfällen kan 

sponsring utan motprestation utgöra en avdragsgill kostnad p.g.a. att det finns ett starkt 

samband mellan verksamheterna. Sponsring i sig måste ske i andra syften än 

immaterialrättsliga, såsom förbättrad goodwill eller image för att den skall bli 

avdragsgill.
11

 Enligt SKV är detta grundregeln för avdrag, även ifall undantag 

förekommer. Vidare måste innehållet i sponsringsavtalet framstå som klart och avtalet 

skall kunna bevisas, helst skriftligt. I avtalet måste det framgå hur sponsringen är upplagd 

samt vilka prestationer respektive motprestationer som skall ske. Bolagets storlek som 

sponsrar kan i vissa fall påverka bedömningen huruvida sponsringen bör betraktas som 

gåva eller avdragsgill kostnad. I vissa mindre bolag kan sponsring komma att bedömas 

som en privat levnadskostnad som inte är förenad med avdragsrätt enligt bestämmelserna 

i IL 16 kap 1 §. Sammanfattningsvis kan SKV:s förutsättningar för att avdragsrätt skall 

medges sammanfattas i tre punkter:
12

 

 Sponsringen får inte vara en gåva 

 Sponsringen bör ske i syfte att förvärva nya inkomster eller bibehålla de 

existerande 

 Motprestationen som sponsorn ges ska ha marknadsvärde motsvarande bidraget 

eller att det finns stark anknytning mellan sponsorn och den sponsrades 

verksamheter 

 

                                                   
11 Skatteverket, Riktlinjer, avdragsrätt for sponsring: http://www.skatteverket.se/ 

12 Ibid 
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2.3 SKV:s ställningstagande för marknadsföring och FoU 

Marknadsföring i sig anses som en naturlig del av verksamheten och får därmed dras av 

som kostnad enligt huvudregeln i IL 16 kap. 1 §. Bestämmelserna i IL 16 kap. 1 § är 

utformade på ett generellt sätt och ger utrymme för olika tolkningar. Förutom avdragsrätt 

i 1 § regleras i 9 § avdragsrätten för FoU. Definitionen av FoU ges inte i lagtexten utan 

begreppet är vidsträckt och öppet för tolkning. Genom förarbetena till IL framgår att 

utnyttjande och kontroll av stordriftsfördelar, förbättrade metoder för planering, 

administration och distribution kan falla under begreppet forskning och utveckling.
13

 

Utgifter som företag har för FoU får dras av enligt IL 16 kap. 1 §. FoU kan vara teknisk i 

sitt slag, men också kommersiell och företagsekonomiskt förankrad. Avdrag för FoU 

förutsätter att sponsorn erhåller en motprestation. Vidare räcker det att sponsorn endast 

har ett ”rimligt intresse” i den bedrivna forskningen för att avdragsrätt skall medges.
14

 

Det finns ett sambandskrav där forskningen som bedrivs måste antas få betydelse för 

sponsorns verksamhet. Den FoU som bedrivs måste rimligen ligga inom det givande 

företagets verksamhetsområde för att avdragsrätten skall beviljas. Avdragsrätten gäller 

för både FoU som bedrivs inom företaget såväl som externt tillförskaffad FoU bl.a. 

genom bidrag till forskningsinstitut.  

 

2.4 Vad är att klassificera som reklam och PR-kostnader 

PR- och reklamkostnader är enligt IL utgifter som är avdragsgilla. Syftet med PR och 

reklam är att stärka företagets försäljning och position på marknaden. I dag sker reklam 

och PR i en större utsträckning än tidigare och definitionen av begreppen och sambandet 

mellan verksamheten och reklam har blivit svårare att övergripa. Traditionellt 

reklamskapande har idag kompletterats med identitetsskapande och varumärkesbyggnad i 

allt större grad.
15

 Det orsakssamband som måste finnas mellan kostnaderna företaget har 

och intäkternas förvärvande blir svårare att definiera med tanke på det ökade fokuset på 

abstrakta värden som varumärkesbyggande och imageprofilering. Effekterna av 

sponsringen kan då vara svåra att mäta, vilket kan skapa problem vid en tvist om 

eventuell avdragsrätt. Värt att notera är att uppsatsen behandlar reklam och PR ur ett 

sponsringsliknande slag där avdragsrätten ifrågasatts och inte reklam och PR i sin vanliga 

form där avdragsrätten inte kan ifrågasättas. Enligt Rskl 1 § 2 st. anges att reklam är ett 

meddelande vars syfte är att åstadkomma eller främja avsättning i kommersiell 

verksamhet av vara, fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst. Själva definitionen har för 

                                                   
13 Prop. 1989/90:110, s. 611 

14 Riksskatteverket, Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m, Fritzes, Stockholm 2005, 

s. 112 

15 Påhlsson, R, Sponsring, Iustus Förlag AB, Uppsala 2007, s. 39 
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syfte att utreda i vilka fall reklamskatt ska betalas, men kan även tänkas få effekter vid 

IL:s rättstillämpning.      

 

2.5 Skattebehandlingen av gåva, IL 9 kap, 2 § 

Skillnaden mellan det frivilliga givandet och det ofrivilliga givandet, som sker då skatten 

betalas, är i det svenska skattesystemet ganska påtaglig.
16

 De privata donationernas andel 

av civilsamhällets inkomster har ökat genom åren. Idag är både privat givande såväl som 

bidrag från företag en stor inkomstkälla för organisationer och ideella föreningar. Utan 

donationer skulle många organisationer som exempelvis Sjöräddningssällskapet inte 

kunna överleva.
17

 Idag har de flesta utvecklade länderna runt om i världen en förmånlig 

beskattning av bidrag till välgörande ändamål. Den enkla avdragsrätten, som innebär att 

donationerna som görs får dras av mot den vanliga inkomstskatten, är vanligt 

förekommande i bl.a. USA.
18

 Gåvobegreppet i sig kännetecknas av att tre rekvisit är 

uppfyllda.
19

   

 Det skall ske en förmögenhetsöverföring  

 Överföringen måste vara frivillig 

 Gåvan skall ske utan krav på motprestation  

En gåva, ibland används ordet donation istället för gåva, sker i benefikt syfte och klassas 

som en icke-avdragsgill kostnad enligt IL 9 kap. 2 §. De system som finns inom EU 

gällande avdragsrätt, beloppsgränser och andra parametrar för skattebehandlingen av 

gåvor varierar mycket mellan medlemsländerna.
20

 Sverige som inte medger avdrag för 

gåvor intar därmed en särställning gentemot andra europeiska länder där gåvor oftast är 

förenade med avdragsrätt för den givande parten. Att gåvor inte är avdragsgilla hör 

samman med reciprocitetsprincipen i svensk skattelagstiftning. Genom att gåvor inte är 

avdragsgilla för givaren blir de skattefria för mottagaren, IL 8 kap. 2 §. En annan princip 

som är blir gällande är skattskyldighet som uppkommer genom dispositionsrätten. Skulle 

exempelvis en anställd be sin arbetsgivare att skänka en del av sin lön till valgörande 

ändamål blir den anställde ändå skattepliktig för bidraget. Möjligheterna att beviljas 

avdragsrätt för gåvor till allmännyttig verksamhet blir således nästintill otänkbart.
21

  

 

                                                   
16 Trägårdh, L, Att ge eller beskattas, Sektor 3, Stockholm 2009, s. 27 

17 Sjöräddningssällskapet, Stöd oss: http://www.sjoraddning.se/ 

18 Trägårdh, L, Att ge eller beskattas, Sektor 3, Stockholm 2009, s. 54 

19 SOU 2009:16, s. 337 

20 Trägårdh, L, Att ge eller beskattas, Sektor 3, Stockholm 2009, s. 197 

21 Ibid, s. 199 
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2.6 En ändring av inställning till gåva  

Skattelagstiftningen i Sverige har pendlat mellan att beskatta gåvor till att göra dem 

skattefria för mottagaren. Debatten har dock aldrig handlat om att försöka uppmuntra till 

gåvor och göra dem avdragsgilla för givaren.
22

 Skattelagstiftningens syfte från första 

början är att beskattning av den privata sektorn skall finansiera den offentliga sektors 

utgifter för verksamheten den bedriver.
23

 Själva grunden i ett starkt civilsamhälle som 

Sverige bygger på att det finns fungerande föreningsliv, ideella organisationer, 

idrottsrörelser m.m. Att stärka den ideella sektorns roll i samhället var en viktig punkt i 

budgetpropositionen för 2008.
24

 Där uttrycks en vilja att under 2008 se över avdragsrätten 

för gåvor för givaren, oavsett fall donationen sker från en privatperson eller från ett 

företag. I jämförelse med de andra medlemsländerna i EU, som ger skatteincitament för 

att stimulera gåvor till ideella ändamål, har Sverige valt att inte profilera sig genom att 

bevilja avdragsrätt i lagstiftningen för gåvor.
25

 I en lagrådsremiss, som föreslås träda i 

kraft 1 januari 2012, avser regeringen att införa skattereduktion för gåvor till ideell 

verksamhet.
 26

 Förutsättningarna är att gåvornas värde uppgår till minst 200 kr och att det 

sammanlagda värdet för gåvorna är minst 2 000 kr per beskattningsår. Skattereduktionen 

som föreslås är maximalt 1 500 kr per person och år. 

 

2.7 Neutralitet mellan handlingsalternativ 

En av principerna i svensk skatterätt är neutralitetsprincipen som innebär att 

skattereglerna skall vara neutrala vid ett val mellan olika handelsalternativ för den 

skattpliktige.
27

 Begreppet i sig har, förutom i skatterätten, stark koppling till makro- och 

mikroekonomin. Står en skatteskyldig inför olika handlingsalternativ som ter sig lika 

innan skatt bör inte skatterna påverka resultatet efter beskattning. Det kan handla om val 

av företagsform, boendeform eller kapitalplaceringsmetoder. Sett ur ett 

företagsbeskattningsperspektiv bör inte lagen vara utformad så att skatten styr hur 

företagen arbetar med distribution, produktion eller inköp.
28

 En princip som 

neutralitetsprincipen används i rättstillämpningen för att utöka rättsreglerna som finns 

genom att tillägga en målsättning, i detta fall att det bör finnas neutralitet i skattesystemet. 

Rättskällehierarkin bör dock eftersträvas och lagtexten i sig har en större juridisk tyngd 

                                                   
22 Ibid, s. 198 

23 Lodin et al, Inkomstskatt, Studentlitteratur AB, Lund 2011, s. 1 

24 Prop 2007/08:1, s. 38 

25 Ibid, s. 6 

26 Regeringskansliet, Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet: http://www.sweden.gov.se/ 

27 Lodin et al, Inkomstskatt, Studentlitteratur AB, Lund 2011, s. 45 

28 Johansson, G, Rabe, G, Det svenska skattesystemet, Norstedts Juridik, Kristianstad 1999, s. 44 
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vid tvistemål. Gällande sponsring och gåvor finns det dock utrymme för tolkningar och 

därmed finns också en rad rättsfall och doktrin om området för att definiera och tolka 

lagtexten.   

 

2.8 Fall då sponsring blir skattepliktigt 

I en del fall kan ett sponsorbidrag bli skattepliktigt i inkomstslagen tjänst eller kapital 

beroende på mottagare och de förutsättningar bidraget ger.
29

 Sedan tidigare är 

avdragsrätten för sponsring behandlad i IL 16 kap. 1 §. Avdragsrätten blir aktuellt för den 

givande parten och således kvarstår frågan hur mottagaren skall bli skattepliktig eller inte 

för mottagna belopp. Skulle exempelvis ett företag sponsra en enskild idrottare med bil 

och som motprestation bli exponerade vid olika tävlingar och idrottsevenemang gäller 

följande. Bidraget blir för idrottaren en skattepliktig intäkt i inkomstslaget tjänst. För 

bolaget som sponsrar kommer bidraget till idrottaren räknas som en personalkostnad med 

full avdragsrätt enligt bestämmelserna i IL 16 kap, 1 §. Utöver den rena 

personalkostnaden skall även socialavgifter betalas. Sponsrar företaget istället en teater 

som bedrivs i aktiebolagsform blir händelseförloppet något annorlunda. Bidraget kan 

räknas som en PR- eller reklamutgift hos det givande bolaget och som intäkt av 

näringsverksamhet av det mottagande bolaget. Skulle sedan det sponsrande företaget 

erhålla motprestationer i form av biljetter till olika evenemang för de anställda kan 

förmånsbeskattning ske i vissa fall vid själva användandet. Biljetterna kan även användas 

vid representation, där förmånsbeskattning inte sker ifall riktlinjerna för beloppsgränserna 

som SKV rekommenderar följs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
29 Påhlsson, R, Sponsring, Iustus Förlag AB, Uppsala 2007, s. 31 
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3.  Rättsfall om sponsring 

I nuvarande Högsta Förvaltningsdomstolen, dåvarande RR samt i Kammarrätten finns det 

några rättsfall under de senaste decennierna som har uppmärksammat problematiken 

kring sponsring och avdragsrätten som är förenat med detta. Genom rättsfallen ges 

fingervisningar om hur lagtexten skall tolkas och vart gränserna går när det handlar om 

avdragsrätt för sponsring 

3.1.1 PLM 

Målet rörde bidrag från förpackningsföretaget PLM till olika renhållningskampanjer runt 

om i Sverige.
30

 RR angav att det fanns en viss anknytning mellan den verksamhet som 

PLM bedrev och renhållningskampanjerna, men det var inte det avgörande i detta mål.
31

 

Opinionen på den tiden var kritisk mot olika sorters förpackningar, bl.a. 

engångsförpackningar och bidraget från PLM ansågs vara en sätt att återupprätta 

förtroendet för förpackningar i helhet. Sponsringen handlade mer om att förhindra skada 

och motverka opinionen än att försöka förbättra företagets renommé för stunden. Bidraget 

sågs som en reklamutgift som således blev avdragsberättigad.
32

 PLM förutsåg en 

potentiell skada i framtiden av att deras produkter skulle kunna ligga och skräpa vid sidan 

av en väg eller dylikt och valde att motverka detta genom bidraget i fråga. Den skada som 

skulle kunna uppstå hade med all sannolikhet påverkat PLM:s resultat på ett negativt sätt. 

I samband med målet hade också KF yrkat avdrag för samma bidrag som PLM. RR ansåg 

dock att det samband som fanns mellan renhållningskampanjerna och PLM saknades och 

valde att inte bevilja avdrag. I och med att PLM fick avdrag men inte KF, torde 

anknytning mellan den sponsrade och sponsorns verksamhet vara av stor vikt.   

                                                   
30 RÅ 1976 ref. 127 I, Dom 1976-10-12 

31 Skattenytt, Avdrag för sponsring av Robert Påhlsson: http://www.skattenytt.se 

32 Lodin et al, Inkomstskatt, Studentlitteratur AB, Lund 2011, s. 305 
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3.1.2 Svegmark Invest AB 

Rättsfallet med Svegmark Invest AB tog upp sponsring till FoU.
33

 Under 1998 mottog 

Handelshögskolan i Stockholm ett bidrag på 75 000 kr från Svegmark Invest AB. 

Bidraget gick till SSE Riga. Under denna tid hade Svegmark Invest AB ekonomiska 

intressen i Baltikum och Ryssland. Genom SSE Riga såg bolaget möjligheter att säkra 

kompetensen gällande personal och information från den Lettiska marknaden. Genom 

bidraget skulle Svegmark Invest AB få tillgång till studentregistret hos SSE Riga och en 

donatorskylt i entrén. De forskningsprojekt som SSE Riga skulle genomföra kunde 

potentiellt gagna Svegmark Invest AB. Genom intresset som visades fick bolaget en 

förfrågan att bidra till forskningen, utan några direkta motprestationer än att forskning 

skulle bedrivas till bolagets nytta. Svegmarkkoncernen huvudverksamhet, där Svegmark 

Invest AB var en del, var främst textil- och verkstadsindustrin. Enligt SKV fanns det 

ingen direkt anknytning mellan forskningen som SSE Riga bedrev och den verksamhet 

som Svegkoncernen i huvudsak hade. Det fanns ett indirekt samband, men inte tillräckligt 

starkt för att medge avdragsrätt. Inte heller Kammarrätten såg något direkt eller 

tillräckligt starkt indirekt samband mellan verksamheten som Svegmark Invest AB och 

SSE Riga hade för att bidraget skulle medges avdragsrätt.
34

   

 

3.1.3 Procordia 

I det ena rättsfallet behandlas det så kallade Procordiafallet.
35

 Genom ett sponsringsavtal 

mellan Procordia och Operan gjordes gällande att Procordia fick stå som huvudsponsor 

för Operans internationella verksamhet och en annonskampanj för samarbetet 

utvecklades. Som motprestation skulle Procordia få rätt att disponera ett antal 

föreställningskvällar under några år samt att få rätt till premiärvisningar för koncernen 

såväl som för deras kunder. Utöver detta erhöll Procordia en tavla som exponerades i 

Operans lokaler som en symbol för samarbetet dem emellan. Syftet med sponsringen var 

enligt det sponsrande företaget att förbättra renomméet för koncernen i helhet istället för 

att framhäva någon speciell produkt ur verksamheten. Motprestationerna skulle senare 

komma att ses som värdemässigt blygsamma och samarbetet ifrågasattes som 

marknadsföringsåtgärd från Procordias sida.
36

 Procordia hävdade avdragsrätt medan SKV 

var av en annan åsikt. Länsrätten valde samma linje som SKV och biföll inte Procordias 

yrkande. Målet överklagades till Kammarrätten där Procordia fick rätt till fullt avdrag. 

                                                   
33 KR Mål nr 3018-02, Dom 2004-01-21 

34 Jfr RÅ 1976 ref. 105 där Stora Kopparbergs Bergslags AB beviljades avdrag för bidrag till 

Världsnaturfondens projekt Levande Skog och i Rå 1987 not. 440 medgavs ICA AB avdrag för bidrag till 

cancerfonden för forskning inom området cancer och kosthälsa.  

35 RÅ 2000 ref. 31 I, Dom 2000-04-10 

36 Lodin et al, Inkomstskatt, Studentlitteratur AB, Lund 2011, s. 108 
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SKV överklagade och målet gick vidare till dåvarande RR.  I rättsfallet ansåg inte RR att 

det var självklart att de motprestationer som Operan hade givit Procordia räckte till för att 

hela bidragsbeloppet skulle anses vara marknadsföring med full avdragsrätt. En 

skönsmässig bedömning mellan avdragsgilla respektive icke avdragsgilla utgifter gjordes. 

RR fann att hälften av det totala sponsringsbeloppet, ca: 1 700 000 kr, skulle medges 

avdragsrätt medan den andra halvan av sponsringsbeloppet inte blev avdragsgill. 

Gåvodelen var den del av sponsringen som allmänt stödde Operans verksamhet utan 

direkt koppling till Procordias verksamhet. Den del som medgavs avdragsrätt var kopplad 

till ersättningen som kunde härföras till kostnader som rörde reklam, personal, lokal och 

representation. Vidare definierades frågan om sponsring ytterligare i RR:s domskäl. När 

det gäller företag bör det föreligga presumtion att de utgifter som finns utgör kostnader 

för att förvärva och bibehålla intäkter. Centralt för att sponsring inte skall behandlas som 

gåva är att det sker en motprestation och att det skall finnas ett samband i mellan 

sponsorn och den sponsrades verksamhet. Själva tanken med sponsring är också att det 

skall förbättra sponsorns kommersiella situation och goodwill.
37

 Således torde det vara 

ganska klart vilka rekvisit som föreligger för att sponsring ska klassas som 

marknadsföring och vara avdragsgillt för det sponsrande företaget. Uppfylls inte 

rekvisiten kan det finnas anledning att sponsringen kan klassas som gåva förenat med 

avdragsförbud.  

 

Själva innebörden av gåvobegreppet togs också upp av RR. I nästan samtliga fall skall 

alla former av gåvor kännetecknas av att gåvorekvisiten, som tidigare behandlats i 

uppsatsen, är uppfyllda. I regel anser RR att det inte föreligger ett gåvoförhållande ifall 

mottagaren av sponsringen har utfört en motprestation som kan motsvara värdet av 

sponsringen. Exempel på motprestationer kan ske genom reklam, tjänster etc. Det skall 

också finnas relevans mellan sponsringen och den motprestation som erhålls från det 

sponsrade parten.
38

 När det gäller motprestationer som motsvarar värdet på sponsringen 

torde det inte ske någon förmögenhetsöverföring och således blir inte gåvobegreppet 

aktuellt i och med att gåvorekvisiten inte är uppfyllda.  

 

3.1.4 Falcon 

Ett annat fall gällande sponsring var det mellan Falcon AB och Svenska 

Naturskyddsföreningen.
39

 Frågan var om Falcon skulle medges avdrag för sammanlagt 

100 000 kr för bidrag till projektet Pilgrimsfalk, som var ett initiativ av 

Naturskyddsföreningen och Göteborgs Ornitologiska Förening. Det var ett projekt med 

                                                   
37 Ekonomi-info, Rättsfall om sponsring: http://www.ekonomi-info.nu/ 

38 Påhlsson, R, Sponsring, Iustus Förlag AB, Uppsala 2007, s. 12 

39 RÅ 2000 ref. 31 II, Dom 2000-04-10 
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mål att säkra pilgrimsfalkens existens i Sverige.
40

 Värt att notera är att Falcon har just 

pilgrimsfalken som symbol och varumärke. I detta fall gjorde RR bedömningen att det 

förelåg anknytning mellan den verksamhet som Falcon bedrev och projekt Pilgrimsfalk. 

Sponsringen inte kunde klassas som gåva med avdragsförbud och därmed fick Falcon rätt 

till fullt avdrag för bidraget. Även om det inte fanns någon direkt motprestation från 

Naturskyddsföreningen klassades bidraget som en omkostnad i Falcons redovisning. I 

media upplyste Falcon konsumenterna om samarbetet och de hävdade att försäljningen 

och den positiva bilden av företaget hade stärkts i och med samarbetet. Således kunde de 

påvisa effekter som de hävdade hade direkt samband med bidraget de gav. De 

motprestationer som uppstod ansågs vara så pass relevanta och ansenliga att 

gåvorekvisiten inte torde vara uppfyllda. Anknytningen mellan den verksamhet som 

Falcon bedrev och den som projekt Pilgramsfalk bedrev ansågs enligt rätten vara 

likasinnad. Anknytningen tillsammans med den positiva effekt på försäljningen som 

bidraget gav var två avgörande faktorer till domslutet.   

 

3.1.5 Atlas Copco 

I Atlas Copco-målet fick IMS under taxeringsåret 1999 500 000 kr i bidrag av Atlas 

Copco för forskning inom mediernas innehåll, utveckling och funktion.
41

 Atlas Copco 

hävdade att bidraget gavs i syfte att öka försäljningen genom att stimulera forskning kring 

media. De resultat som IMS fick fram skulle användas istället för inhyrda PR-konsulter, 

vilket skulle vara mer kostsamt. Bidraget ansågs av Kammarrätten som en gåva med 

avdragsförbud. Bidrag, liksom detta, till allmän forskning är inte avdragsgillt som FoU. 

Vidare ansåg Kammarrätten att den koppling som fanns mellan Atlas Copcos verksamhet 

och den verksamhet som IMS bedrev som alltför vag för att avdragsrätt skulle motiveras. 

Det antogs också att bidraget som gavs inte skulle kunna få betydelse för Atlas Copcos 

verksamhet i framtiden. Resultatet blev att de 500 000 kr som gavs i bidrag skulle 

återföras till beskattning samt att eftergift skulle påföras. Kammarrätten ändrade alltså 

Länsrättens domslut, där avdrag medgavs, med ovanstående förklaring.     

 

3.1.6 Sandvik AB 

I rättsfallet mellan Sandvik AB och SKV yrkade Sandvik AB avdrag med 1 471 857 kr 

för bidrag till Folkets Hus i Sandviken taxeringsåret 1999.
42

 Sandvik AB, som tidigare 

hette Sandvikens Jernverk, har starka kopplingar till staden Sandviken. Kopplingen 

mellan företaget och staden har alltid varit stark med andra ord. I stället för att sponsra 

                                                   
40 Lodin et al, Inkomstskatt, Studentlitteratur AB, Lund 2011, s. 108 

41 KR Mål nr 5024-02, Dom 2004-12-23 

42 KR Mål nr 3210-04, Dom 2005-09-08 
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samhället i stort valde Sandvik AB att bidra till stadens Folkets Hus. Sponsringen kunde 

sammanfattas i tre punkter. Som första del hävdade Sandvik AB att bidraget till Folkets 

Hus skulle ses som en personalkostnad i och med att de anställda hade nytta av ett 

upprustat Folkets Hus ur kulturhänsyn. Utöver detta gjorde bidraget att flera föreningar i 

Sandviken kunde fortsätta sin verksamhet där det på flera sätt frekvent förekommer 

reklam för Sandvik AB. Bidraget skulle med andra ord kunna ses som en indirekt 

reklamkostnad. Slutligen som en tredje punkt hävdade Sandvik AB att genom 

sponsringen skulle bolaget ha möjligheten att nyttja Folkets Hus för större 

sammankomster. Bidraget skulle enligt Sandvik AB ses som en kostnad för inkomsternas 

förvärvande och bibehållande. Indirekta motprestationer togs också upp bl.a. genom att 

Sandvik AB skulle exponeras ifall andra organisationer hyrde Folkets Hus vid olika 

tillfällen. Genom bolagets dominerande ställning på orten och de motprestationer som 

ansågs föreligga torde bidraget vara avdragsgillt enligt gällande rätt. SKV hävdade att 

Folkets Hus var en öppen förening som var tillgänglig för allmänheten, och inte bara 

Sandvik AB:s anställda. Bidraget sågs därmed inte som en personalkostnad. Vidare 

hävdade SKV att dispositionsrätten över lokalen inte skulle anses ligga till grund för en 

direkt motprestation som gör bidraget avdragsgillt. I och med avsaknaden av direkta 

motprestationer kunde inte bidraget anses som en avdragsgill kostnad enligt SKV och så 

blev också fallet, även i Kammarrätten.  

 

3.1.7 Swedish Match 

Under 2011 fick Swedish Match, vars verksamhet i stort utgörs av snusförsäljning i 

Norden, avslag på sin överklagan i Kammarrätten i ett rättsfall om sponsring.
43

 Målet 

gällde avdrag för bidrag till Handelshögskolan i Stockholm, precis som i fallet med 

Svegmark Invest AB. Bidraget, som var avsett för FoU, uppgick till 150 000 kr. Enligt 

gällande rätt i IL 16 kap. 9 §, som avser avdragsrätten för FoU, följer det att 

bidragsgivaren endast behöver ha ett rimligt intresse av bidraget för att avdragsrätt skall 

beviljas. Det är tillräckligt att den FoU som sponsras kan tänkas få betydelse för 

bidragsgivaren i framtiden för att avdragsrätten bör medges.  I detta specifika fall har 

bidrag givits till forskningscentrumet CCM som forskar kring begreppet marknadsföring 

mellan marknaden och konsumenterna. Swedish Match hävdade att sambandet som fanns 

mellan forskningen och verksamheten som bolaget bedrev som tillräcklig grund för att 

avdragsrätt skulle medges. I domskälet som följde ansågs det inte föreligga sådan 

anknytning mellan Swedish Match och forskningsverksamheten att bidrag kunde medges 

avdragsrätt.       

                                                   
43 KR Mål nr 6236-09, Dom 2011-02-02 
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3.1.8 AxAB 

Ett senare rättsfall om avdragsrätt för bidrag från näringslivet är målet mellan AxAB och 

SKV.
44

 AxAB hade under 1998, 1999 och 2000 varit sponsor för ett Indien-projekt där 

KPAB stod som mottagare för bidraget. Utbetalningarnas storlek var totalt 1 000 000 kr. 

Det avtal som hade slutits mellan parterna var enligt AxAB ett uppdragsavtal och 

motprestationerna från KPAB skulle ske i form av fotografier och föredrag av Mattias 

Klum. Fotografier av Mattias Klum, som är en världskänd naturfotograf med 

publikationer i många olika tidskrifter, bl.a. National Geographic, kostar ofta flera hundra 

tusen att publicera och de fotografier som tagits för Indienprojektet beräknades ha ett 

marknadsvärde på runt 3 000 000 kr. Att boka Mattias Klum som föreläsare kostade 

under denna period runt 60 000 kr. Utöver fotografierna och föredrag skulle även 

samarbetet generera goodwill för AxAB. SKV fann att det inte fanns grund för befrielse 

från skattetillägg, bl.a. med hänsyn till vagheten i anknytningen mellan verksamheterna 

som AxAB och KPAP bedrev. För aktiebolag kan utgifter kostnadsföras och dras av ifall 

den som sponsrar erhåller en adekvat motprestation som motsvara bidragets storlek. 

Bidraget kan också anses som sponsring ifall utgiften kan kopplas till verksamheten. Att 

sedan bidragsgivaren och mottagaren bedriver olika verksamheter, jfr. RÅ 2000 ref. 31 II, 

skall inte påverka avdragsrätten. Fotografierna som AxAB fick av KPAB användes i 

årsredovisningen för 2000 samt för årsredovisningarna för ett annat bolag i AxAB 

koncernen. Kammarrätten ansåg att det förelåg ett sponsringsavtal mellan AxAB och 

KPAP och att AxAB hade erhållit relevanta och adekvata motprestationer. Därmed 

medgavs AxAB avdragsrätt för bidraget. 
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4. Betydelsen av utgången i 

rättsfallen 

4.1 Betydelsen av anknytning mellan sponsorns och den 

sponsrades verksamhet 

I fallet med Falcon, se sid. 13-14, beviljades avdragsrätt för sponsringen fastän det rådde 

svag anknytning mellan falkprojektet och Falcons verksamhet. I fallet med Procordia 

medgavs inte full avdragsrätt främst med hänvisning att det inte fanns någon stark 

anknytning mellan verksamheterna. Procordiamålet var också banbrytande på det sättet 

att en och samma kostnad kan utgöra både gåva med avdragsförbud och omkostnad med 

avdragsrätt. Enligt RR:s domskäl görs denna tolkning genom benämningen att 

omkostnadsbegreppet och gåvobegreppet kan sammanfalla under speciella 

omständigheter och de både behöver inte utesluta varandra. PLM-målet, se sid. 11, var till 

skillnad från Procordia- och Falconmålet unikt på det sätt att avdragsrätt medgavs för 

åtgärder som skulle förhindra negativa effekter i framtiden. Det var med andra ord inte 

fråga om handlingar som fick omedelbar effekt. Anknytningen mellan den verksamhet 

som PLM bedrev och renhållningskampanjerna var påtaglig nog för att rätten skulle 

besluta att medge bidraget som en utgift för intäkternas förvärvande och bibehållande. 

Renhållningskampanjerna huvudsakliga syfte var att städa upp längs Sveriges vägar, där 

en del av PLM:s produkter faktiskt hamnade efter dem använts. Anknytningen i PLM-

målet ter sig således starkare än anknytningen i Falcon-målet. KF fick avslag på sin 

ansökan om avdragsrätt för bidrag till samma verksamhet vilket visar betydelsen av 

verksamhetsanknytning mellan bidragsgivaren och mottagaren när det gäller sponsring.  

 

I målet med Atlas Copco, se sid. 14, var det bidrag till FoU, som behandlas särskilt i 

lagtexten, IL 16 kap. 9 §. I vanliga fall är bidrag till FoU avdragsgillt ifall det kan komma 

till framtida nytta för näringsverksamheten. Atlas Copcos bidrag till IMS, skulle precis 

som i målen med Swedish Match, se sid. 15, och Svegmark Invest, se sid. 12, anses som 

ett bidrag med avdragsförbud. Bidragen ansågs inte kunna medföra positiva effekter för 

företagen i framtiden. Därmed tycks verksamhetsanknytningen mellan sponsorn och den 
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sponsrade för bidrag till FoU regleras hårdare än inom vanlig sponsring. Det råder med 

andra ord ingen presumtion att bidrag inom FoU alltid är kommersiellt motiverade för de 

givande företagen och därmed avdragsgill. Rätten har inom detta område en restriktiv 

bedömning av IL 16 kap. 9 §. I och med rättsfallen konstaterar rätten att det måste 

föreligga viss anknytning mellan bidraget och förväntade resultat för att avdragsrätt ska 

kunna beviljas. I fallet med AxAB, se sid. 15-16, var, i likhet med Falconmålet, bidraget 

riktat till en annan verksamhet än den som det sponsrande företaget bedrev. Rätten gjorde 

alltså ingen skillnad på att det måste finnas likhet mellan verksamheterna för att avdrag 

skall medges. Istället får motprestationens värde större betydelse och effekten den ger för 

det sponsrande företaget.  

 

4.2 Betydelsen av direkta och indirekta motprestationer 

Direkta motprestationer, som innebär att den sponsrade på ett eller annat sätt 

kompenserar det sponsrande företaget med materiella värden som motsvarar 

sponsorbeloppet, har tenderat att minska i betydelse i vissa rättsfall. Frågan är vad den 

direkta motprestationen har för betydelse i dag? Genom rättsfallen om Falcon, se sid. 13-

14, och PLM, se sid. 11, visade det sig att förstärkta varumärken kunde vara 

motprestation nog för att bevilja avdragsrätt. Just rättsfallet med Falcon blev vägledande i 

det avseendet att en sponsringsutgift utan direkt motprestation kan bli fullt avdragsgill. 

Motprestationen som förelåg grundades av synergieffekten sponsringen skapade hos 

allmänheten och på marknaden. Det var inte tal om motprestationer från den sponsrades 

sida. Projekt Pilgrimsfalk gav ingen direkt motprestation tillbaka och det gjorde heller 

inte renhållningskampanjerna som PLM sponsrade. Direkta motprestationer från den 

mottagande parten är i många fall tillräcklig betingelse för avdrag hos den givande parten. 

Rätten prövar i första hand huruvida värdet på motprestationen är i paritet med värdet av 

sponsringen. I andra hand kan rätten pröva det immaterialrättsliga värdet, då i fråga om 

PR- och reklamvärdet av sponsringen.
45

  

 

Enligt SKV skall avdrag för sponsring medges med värdet av motprestationen. 

Proportionaliteten mellan sponsringen som Falcon och PLM gav och motprestationen de 

fick var på pappret svårt att mäta eftersom det inte var helt utrett hur sponsringen 

påverkade värdet på deras varumärken. I fallet med Falcon kunde försäljningsökningar 

påvisas och avdrag därmed medges eftersom motprestationen lättare kunde mätas och 

avdrag kunde medges för det givna beloppet. Den direkta motprestationen i målet med 

PLM kunde inte mätas på papper, utan rätten gjorde bedömningen att bidraget snarare 

kunde ses som en investering för att förhindra framtida förluster för företaget. I målet 

med AxAB, se sid. 15-16, och till viss del även målet med Procordia, se sid. 12-13, kunde 
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motprestationernas värde beräknas. Det gick att värdera vad fotografier av Mattias Klum 

var värda och vad det kunde anses vara värt att ha honom som föredragshållare. 

Sandvikmålet, se sid. 14-15, där avdrag avslog för bidrag till Sandvikens Folkets Hus, 

liknade på vissa sätt Procordiamålet i det avseendet att verksamheterna skiljde sig åt samt 

att motprestationen från den sponsrande parten inte ansågs som tillräcklig. Avsaknaden 

av direkta motprestationer var det grundläggande i att rätten valde att inte medge 

avdragsrätt. I Sandvikmålet var det heller inte tala om varumärkesbyggande eller 

skapande av goodwill, vilket låg till grund för Kammarrättens beslut. I de fall där det är 

lätt att värdera motprestationen handlar frågan oftast istället om anknytningen i 

verksamheterna mellan de sponsrade och sponsorn. Den frågan ställs dock åt sidan när 

motprestationen värderas lika högt som det givna beloppet. Det har då ingen betydelse 

ifall det finns anknytning mellan verksamheterna ifall den motprestation som ges 

motsvarar det givna beloppet. Motprestationen är det centrala i bedömningen huruvida en 

sponsring ska klassas som marknadsföring eller gåva. Genom målet med PLM visades 

också att en motprestation inte behöver infinnas under tidpunkten utan kan eventuellt 

uppkomma vid ett senare tillfälle. För sponsring inom FoU krävs att bidraget får framtida 

betydelse för näringsverksamheten. De bidrag som Atlas Copco, Segmark Invest och 

Swedish Match gav till olika FoU-projekt ansågs inte ha samband med 

näringsverksamheten de bedrev. Anknytningen mellan verksamheterna torde vara 

starkare rekvisit när det gäller sponsring till FoU än sponsring till andra ändamål.
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5. Sammanfattning och avslutande 

anmärkningar 

I den inledande problemformuleringen ställdes frågan vad den rättsliga skillnaden mellan 

marknadsföring och gåva är ur ett sponsringsperspektiv. Avdragsrätten, som enligt 

huvudregeln i IL 16 kap 1§ ges för utgifter som är hänförliga till intäkternas förvärvande 

och bibehållande, träffar sponsring i vissa fall. Det kan konstateras att trenden som finns i 

svenska domstolar är att sponsring för FoU kräver verksamhetsanknytning för att bidraget 

skall bli avdragsgillt. Detta har konstaterats genom målen med Svegmark Invest AB, 

Swedish Match, Atlas Copco. När det gäller sponsring som inte är avsedd för FoU har 

rätten andra värderingar. Redan i PLM-målet diskuterades sponsringens effekter på det 

givande företaget ur ett värdeskapande perspektiv. Varumärkesbyggande blev en faktor 

att räkna med när det gällde motprestationer som kunde stärka sponsringens position som 

marknadsföring. Anti-nedskräpningskampanjerna som PLM sponsrade handlade inte i 

första hand om skapandet av ett förbättrat renommé just då, utan om att förhindra att 

allmänheten fick en negativ bild av företaget. Den negativa bild som kunde uppstå hos 

allmänheten skulle kunna få direkta effekter på PLM:s resultat. I många fall kan goodwill 

och andra immateriella tillgångar vara svåra att värdemässigt beräkna. Utslaget i RR 

visade dock att motprestationer inte bara räknas i kronor och ören.   

 

I och med värderingen av dessa faktorer torde det finnas rimliga tvivel om hur 

lagstiftningen ska tackla dessa problem. Domarna som dömer i förvaltningsdomstolarna 

är knappast några experter på varumärkesskapande, goodwill och värdet av ett bra 

renommé. Det kan antas att RR besitter viss kunskap angående sambandet mellan 

sponsring och det framtida värdet det kan skapa, men det är föga troligt att denna kunskap 

är heltäckande. Trots detta är det i rättsstaten Sverige domstolens uppfattning som blir 

gällande.  I Falcon-målet konstaterades det ytterligare att varumärkesskapande kopplat till 

sponsring mycket väl kan resultera i en avdragsgill kostnad. I det målet fanns det ingen 

direkt anknytning mellan sponsorns och den sponsrades verksamhet. RR konstaterade att 

sponsring mellan olika verksamheter inte utgjorde något hinder för avdragsrätt. 

Dryckestillverkaren Falcon arbetar väldigt lite med miljövård och Naturskyddsföreningen 
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har inget med dryckestillverkning att göra. Istället för den direkta anknytningen mellan 

verksamheterna fanns istället en varumärkesmässig anknytning i form av pilgrimsfalken, 

som både var Falcons och projektets symbol. Sambandet mellan miljövård och 

dryckesförsäljning fanns därmed och kanske var det den avgörande faktorn bakom RR:s 

domslut. För ett aktiebolag råder det inga tvivel om att utgifter som är hänförliga till 

intäkternas förvärvande och bibehållande får dras av. Det gäller även i 

sponsringssituationer där sponsorn erhåller adekvata motprestationer. Huruvida 

anknytningen mellan parternas verksamhet är starkt eller ej torde inte äventyra 

avdragsrätten. Ökad konkurrens och varumärkesbyggande har lett till ökade 

sponsringsutgifter för näringslivet. I dag vilar kommersiell framgång till stor del på 

marknadsföring. Rättsläget idag ger fortfarande ingen klar bild av direkta skillnader 

mellan marknadsföring och gåva ur ett avdragsrättsligt perspektiv. De sponsorer som 

finns runt om i Sverige kan knappats känna sig helt trygga i gällande rätt. Det torde inte 

vara alltför otänkbart att frågan om sponsringen ur avdragsrättsliga hänseenden kommer 

att förtydligas i framtida rättsfall. Varken de lege lata eller rättspraxis får anses vara 

heltäckande inom detta område och fram till dess bör sponsorn och den sponsrade parten 

tydligt utforma sponsoravtalet så att de direkta motprestationerna framgår samt att 

marknadsmässigt värdera dessa.  

 

Vidare kan frågan om sponsring ses som något för medelstora och stora bolag. Hur kan 

en enskild näringsidkare som har en liten affär sponsra sin dotters eller sons idrottsklubb 

eller dylikt? I allra flesta fall kommer detta ses som en privat utgift som inte blir 

avdragsgill. Detta är ett område för lagstiftarna att se över i framtiden. Skulle en 

lagstiftning som medger avdragsrätt för gåvor tillkomma finns det en del frågor att få svar 

på. Vilket inkomstslag ska avdragen hamna under? Ska alla fysiska personer få samma 

skattelättnad? Bör det finnas skillnad mellan avdraget för fysiska personer gentemot 

juridiska personer och hur ska skattelättnaderna utformas så att familjekontrollerade 

företag behandlas lika som företag med spritt ägande?  Det verkar även råda svårigheter 

idag med att identifiera sambanden mellan marknadsföringskostnader och viss 

näringsverksamhet. Är det realistiskt att anta att en utgift som inte har samband med 

intäkternas förvärvande och bibehållande idag kan tänkas få det i framtiden? PLM-målet 

visade att det inte behöver ske någon direkt motprestation i samband med sponsringen för 

att det givna beloppet ska vara avdragsgillt. I dagens ekonomi har marknadsföringen ökat 

och det får antas vara naturligt att sponsring idag sker genom nya kanaler. 

Varumärkesbygganden och goodwill är en utmaning för de lege ferenda att definiera. 

Noterbart är även att 1990 års skattereform, med stora sänkningar av bolagsskatten, inte 

tycks påverka företagens vilja att sponsra. De samhällsekonomiska fördelarna och de 

effektivitetsvinster som ett väl fungerande näringsliv genererar torde vara skäl nog att se 

över lagstiftningen. Min åsikt är att det torde föreligga presumtion att alla de utgifter som 

företag har är till för att driva verksamheten vidare i vinstsyfte. Således borde 

gåvobegreppet ses över när det kommer till företag, även om det som tidigare nämnts kan 
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innebära svårigheter när det gäller fysiska personer. Den avdragsrättsliga skillnaden 

mellan marknadsföring och gåva vid sponsring kan te sig svårdefinierad och fler rättsfall 

lär med all sannolikhet driva frågan vidare. Det kan dock konstateras att det ”I vissa 

avseenden kan vara lättare att fånga en fjäril i styv kuling än att definiera sponsring.”
46
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