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Register 
Arla-målet Arla fick avdrag för kostnader för klimatkompensation genom 

trädplantering i HFD 2018 ref 55. 

 

CSR    Corporate social responsibility; företags sociala ansvar. 

 

HFD    Högsta förvaltningsdomstolen/Regeringsrätten innan 2010. 

 

IL   Inkomstskattelag (1999:1229). 

 

MAX MAX Burgers fick inte avdrag för kostnader för klimatkompensation 

genom trädplantering av kammarrätten, och HFD beslutade att denna 

dom skulle stå fast. 

 

PLM-målet Plåtmanufaktur AB (PLM)var ett företag som var föremål för prövning 

i RÅ 1976 ref 127 I och II. PLM fick avdrag för kostnader för att städa 

upp deras produkter som låg nedskräpade i naturen, men inte för utgifter 

avseende allmän forskning. I målets andra del fick en ekonomisk 

förening inte avdrag för en städkampanj av allmänt slag. 

 

Procordia-målet Procordia var ett företag som tillsammans med företaget Falcon var 

föremål för prövning i RÅ 2000 ref 32 I och II. Målet om Procordia rör 

sponsring av kultur och har påverkat efterföljande praxis. I målets andra 

del fick Falcon avdragsrätt för utgifter för sponsring av en kampanj som 

syftade till att rädda pilgrimsfalken. 

 

Saltå Kvarn-målet Saltå Kvarn fick inte avdrag för kostnader för klimatkompensation 

genom trädplantering i HFD 2014 ref 62. 
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1 Inledning 
 

Uppsatsen består av fyra kapitel. Det första är ett introducerande kapitel, som sedan följs av två 

kapitel med huvudtext där jag bl.a. behandlar rättsläget och praxis. Det fjärde och avslutande 

kapitlet innehåller min analys. I detta första kapitel inleder jag med en kort bakgrund till det 

ämne som uppsatsen kommer att avhandla, syftet och frågeställningarna jag avser besvara, samt 

vilken metod och vad för material jag använt mig av under processens gång.  

 

1.1 Bakgrund 

Det har blivit vanligare att företag jobbar aktivt med sitt samhälleliga ansvar, även känt som 

corporate social responsibility (CSR). Ett val av sponsringsobjekt kan vara ett sätt att visa detta 

ansvar utåt.1 Företag har enligt inkomstskattelag (1999:1229) (IL) rätt till avdrag för utgifter 

för att förvärva och bibehålla inkomster. Bland den myriad av utgifter som uppstår i ett företag 

kan utgifter för sponsring, under rätt förutsättningar, vara avdragsgilla. Osäkerhet har rått kring 

avdragsrätten för företags bidrag till CSR-området då det skatterättsliga läget länge har varit 

oklart.2 Vid millennieskiftet var sponsring fortfarande ett relativt nytt inslag i det svenska 

näringslivet, men har blivit ett allt mer vanligt förekommande marknadsföringsverktyg.3,4 RÅ 

2000 ref 31 I & II, känt som Procordia-målet, avgjordes i dåvarande regeringsrätten (HFD) och 

fick ett så starkt genomslag i underrätterna att det kom att påverka hela sponsringsområdet.5,6 

HFD kom i sin bedömning fram till att om sponsorn inte erhöll någon motprestation, eller om 

det inte förelåg en tillräckligt stark anknytning mellan sponsorns och det sponsrade objektets 

verksamhet, så ansågs det istället vara en gåva och var således inte en avdragsgill utgift enligt 

IL. För företag handlar det emellertid ibland om varumärkesuppbyggnad – ett företag som kan 

visa att de tagit sitt ansvar får sannolikt mer uppskattning av kunder än de företag som inte 

upplevs ta ansvar.7 Att bygga upp ett varumärke kan ta lång tid, vilket för företagen innebär 

utgifter för att skapa och upprätthålla det. Det skatterättsliga läget har inte alltid tagit hänsyn 

till detta.8  

 

                                                 
1 Antonsson, Pålsson, 2015, sid. 231–232. 
2 Påhlsson, 2000, sid. 638. 
3 Påhlsson, 2000, sid. 638. 
4 Bjuvberg, 2007, sid. 101. 
5 RÅ 2000 ref 31 I & II. (Procordia) 
6 Antonsson, Pålsson, 2015, sid. 244. 
7 Antonsson, Pålsson, 2015, sid. 232. 
8 Antonsson, Pålsson, 2015, sid. 232. 
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År 2014 fick livsmedelsföretaget Saltå Kvarn inte skattemässig avdragsrätt av HFD för sina 

kostnader för klimatkompensation i form av trädplantering; företaget erhöll enligt domstolen 

inte någon egentlig motprestation och verksamheten bedömdes inte ha någon anknytning till 

trädplantering.9 Utifrån utfallet i Procordia-målet var det för domstolen svårt att se hur ett 

företag som betalar för trädplantering får någon direkt motprestation. Lika svårt var det att se 

vad verksamheten i ett svenskt livsmedelsföretag som Saltå Kvarn hade för anknytning till 

trädplantering i Uganda. Katia Ceije riktade emellertid stark kritik mot HFD:s dom i Saltå 

Kvarn-målet: ”Det råder knappast någon tvekan om att ett företag som baserar sin verksamhet 

på ekologiska produkter har mycket att vinna på ett gott rykte i miljöfrågor, och tvärt om, 

mycket att förlora på att inte ta ansvar för sin miljöpåverkan.”10 I och med att en sponsor 

kopplas samman med det sponsrade subjektet leder detta till förbättrad image och ökad 

goodwill, som i förlängningen innebär ekonomiska fördelar.11 I takt med att klimathotet blir en 

allt viktigare fråga för konsumenter påverkar det företags agerande, och fram till nyligen går 

det att skönja ett skifte även i praxis. I somras, blott fyra år efter Saltå Kvarn-målet, fick 

nämligen mejeriföretaget Arla avdragsrätt för kostnader de lagt ned på klimatkompensation – i 

form av just trädplantering.12 

 

Under de lite mindre än 20 år som gått sedan Procordia avgjordes har det således hänt en del i 

den skatterättsliga avdragsrätten gällande sponsring. Som ovan nämnts har Arla just fått 

avdragsrätt för utgifter för närmare 5,8 miljoner kronor för klimatkompensation. Richard 

Bergfors, VD på MAX, kallar utgången i Arla-målet för “en seger för jordens klimat”.13 Även 

hamburgerkedjan MAX Burgers AB (MAX) har nämligen fått frågan om avdragsrätt för 

klimatkompensation prövad parallellt med Arla. 14  MAX nekades dock avdrag av 

kammarrätten, och HFD beslutade inte långt efter att inte ta upp frågan till prövning i den högsta 

instansen, vilket innebär att kammarrättens dom gäller. 15 , 16  Jag kommer undersöka vad 

orsakerna kan tänkas vara till detta. Trots att MAX nekades avdrag är det Arla-målet som är 

prejudicerande och således vägledande.  

                                                 
9 HFD 2014 ref 62. (Saltå Kvarn) 
10 Ceije, 2014, sid. 946–947. 
11 Bjuvberg, 2007, sid. 101. 
12 HFD 2018 ref 55. (Arla fick avdragsrätt för de utgifter de lagt ned på klimatkompensation.) 
13 Max Burgers AB pressmeddelande [https://www.max.se/sv/Om-MAX/Presscenter/Arla-MAX-och-varlden-

vann--nu-blir-klimatkompensation-avdragsgill/] 2018-09-24. 
14 Max Burgers AB [https://www.max.se/sv/Om-MAX/Presscenter/Arla-MAX-och-varlden-vann--nu-blir-

klimatkompensation-avdragsgill/] 2018-10-14  
15 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2017-10-17, mål nr 1867–16, 1868-16. (Max nekades avdrag för de utgifter 

de lagt ned på klimatkompensation.) 
16 HFD:s beslut meddelat i Stockholm den 22 oktober 2018, mål nr 6993–17, 6994-17. (MAX) 

https://www.max.se/sv/Om-MAX/Presscenter/Arla-MAX-och-varlden-vann--nu-blir-klimatkompensation-avdragsgill/
https://www.max.se/sv/Om-MAX/Presscenter/Arla-MAX-och-varlden-vann--nu-blir-klimatkompensation-avdragsgill/
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Detta är en intressant fråga då avdragsrätt för klimatkompensation är en relativt ny företeelse 

inom svensk skatterätt och det finns goda möjligheter att det kan fungera som ett incitament för 

företag att satsa mer på att klimatkompensera sina koldioxidutsläpp. Klimatfrågan är mer 

aktuell än någonsin och likaså företags skatteansvar. En kombination av dessa; hur företag kan 

ta ansvar för miljön med hjälp av skatterättsliga verktyg, är ett område jag förväntar mig 

kommer utvecklas allt mer i framtiden.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att, mot bakgrund av tidigare miljömässig sponsringspraxis från 

HFD, ur ett skatterättsligt perspektiv närmare undersöka vad som föranlett utgången i det nya 

Arla-målet. Syftet besvaras närmare genom följande frågeställningar: 

• Vad gäller för att klimatkompensation ska vara avdragsgillt för företag? 

• Hur resonerade HFD i målet i Saltå Kvarn jämfört med Arla-målet? 

• Ligger detta nya mål i enlighet med tidigare krav på motprestation? 

 

1.3 Metod och disposition 

I denna uppsats har jag använt mig av den juridiska metoden. Den juridiska metoden innebär 

kortfattat att jag besvarat mina frågeställningar med stöd av principerna för användandet av de 

allmänt accepterade rättskällorna, det vill säga lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och den 

juridiska doktrinen.17 Denna metod är vedertagen och användbar, inte bara för rättsteoretiker 

utan även för jurister i praktiken.18 Det är också med stöd av dessa rättskällor som jag analyserat 

mina frågeställningar. Kleineman beskriver det som en, måhända inte vetenskaplig metod, utan 

kanske snarare en analys med ett vetenskapligt syfte.19 Vidare är det är en samhällsutvecklande 

metod som tar hänsyn till omvärlden.20 Denna typ av metod tillika analytiska verktyg passar 

min framställning i och med att de mål jag kommer analysera berör klimatet – ett ämne som 

sträcker sig vidare än juridiken och i allra högsta grad påverkar omvärlden.  

 

Då jag kommer utgå från rättsfall från de allmänna förvaltningsdomstolarna lutar jag mig i min 

analys till stor del mot den juridiska doktrinen eftersom rättspraxis har mindre utrymme att 

kritisera rådande regelverk.21 I min framställning kommer jag tillmäta doktrinen stor betydelse 

                                                 
17 Kleineman, 2013, sid. 21. 
18 Kleineman, 2013, sid. 24-25. 
19 Kleineman, 2013, sid. 24. 
20 Kleineman, 2013, sid. 24-25;44.  
21 Kleineman, 2013, sid. 36. 
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då den kan tillhandahålla en överblick av rättsläget och praxis som övriga rättskällor inte har 

samma möjlighet till.22 En av doktrinens viktiga uppgifter är, enligt Kleineman, att påvisa 

rättsläget, men också att kritisera vad rättsläget kommit fram till.23 I rättsanalytisk anda kommer 

jag utgå från några konkret formulerade frågeställningar som jag besvarar med hjälp av denna 

allmänt vedertagna metod.24  

 

För att besvara mina frågeställningar ska jag först redogöra för gällande rätt i frågan om 

avdragsgilla kostnader för företags inkomstbeskattning. Lagtext är en primär rättskälla, varför 

det är en naturlig utgångspunkt för alla yrkesverksamma jurister. För att sedan förse läsaren 

med en kontext kommer jag översiktligt beskriva viktiga begrepp som rör avdragsrätten. Då 

begreppen inom ramen för min framställning till mångt och mycket bygger på HFD:s viktiga 

dom i Procordia-målet från år 2000, kommer jag först presentera det fallet innan jag går vidare 

in på de mest centrala begreppen. Begreppen har jag valt ut baserat på vad som är vanligt 

förekommande i det material jag använt mig av. Exempelvis är frågan om gåva något som tar 

stor plats i rättens bedömningar, varför jag bedömt gåvobegreppet som nödvändigt att ta med. 

Eftersom jag i min uppsats riktar in mig på sponsring som rör miljörelaterade utgifter kommer 

jag därefter översiktligt redogöra för det allra första fallet i HFD angående detta ämne, det s.k. 

PLM-målet från 70-talets senare hälft. Plåtmanufaktur AB (PLM) var ett företag som fick 

avdrag för kostnader för en städkampanj med syfte att städa upp deras produkter som låg 

nedskräpade i naturen och riskerade påverka företagets renommé negativt. I den andra delen av 

samma mål fick en ekonomisk förening inte avdrag för kostnader för en städkampanj som inte 

hade en lika specifik koppling till föreningen utan var av mer allmänt slag. Då 

klimatkompensation, och särskilt trädplantering, är i fokus i målen rörande Saltå Kvarn, Arla 

och MAX, kommer jag också för läsaren beskriva något om vad klimatkompensation innebär. 

Med det i ryggen ska jag därefter analysera fallet Saltå Kvarn och till sist Arla-målet. Saltå 

Kvarn fick inte avdragsrätt för utgifter som rörde klimatkompensation genom trädplantering, 

medan Arla fick avdrag för samma slags utgifter. Därefter kommer jag också beskriva fallet 

med MAX, som även det rör klimatkompensation genom trädplantering men som inte heller 

fick avdrag trots att det avgjordes nästan samtidigt som Arla. Jag kommer löpande spegla 

gällande rätt med hjälp av kritiska röster från doktrinen. I jämförelsen mellan målen Saltå Kvarn 

och Arla hoppas jag kunna utläsa om det finns någon skillnad i de bakomliggande 

                                                 
22 Kleineman, 2013, sid. 33. 
23 Kleineman, 2013, sid. 35. 
24 Kleineman, 2013, sid. 23. 
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resonemangen och på så vis se vad som är den övergripande förändringen i rättsläget gällande 

klimatkompensation. Slutligen följer en sammanfattande analys. 

 

1.4 Material och avgränsningar  

Enligt den juridiska metoden har jag utifrån den allmänt accepterade rättskälleläran utgått från 

lagtext, praxis, och doktrin. Äldre praxis och förarbeten som behandlar sponsring är dels 

förlegad och dels oklar.25 Jag har således valt ut de mest centrala domarna rörande sponsring 

från HFD. Jag kommer för enkelhetens skull i min framställning använda mig av namnen på 

målen utan målnumren. Procordia är en i Sverige vida känd dom på sponsringsområdet som det 

ofta refereras till i doktrin och efterföljande praxis. Domen består av två mål, och trots att det 

första målet om företaget Procordia inte rör miljömässig sponsring är den ändå av intresse här 

då den så fundamentalt påverkat efterföljande sponsringspraxis och relevanta begrepp. Dess 

utgång påverkar också det andra målet om företaget Falcon, som i allra högsta grad handlar om 

avdragsrätt för ett företags utgifter för miljövårdande insatser. I doktrin hänvisas till detta fall 

omväxlande som Procordia-, Pharmacia- eller Opera-fallet. Procordia kom sedermera att bli 

Pharmacia, men eftersom bolaget under tiden för tvisten hette Procordia kommer jag 

fortsättningsvis använda det i min framställning. Jag kommer hänvisa till sponsorobjektet 

Kungliga Teatern AB, som Operan. Precis som Procordia har även Falcon Aktiebolag bytt ägare 

och namn sedan år 2000, numera ägs de av Carlsberg Sverige AB, men jag kommer benämna 

det som Falcon. Om jag specifikt menar Falcon-målet kommer jag uttryckligen hänvisa till 

Falcon, men när jag menar målet som helhet använder jag mig av namnet Procordia. 

 

Varför jag valt att analysera Arla-målet jämte just Saltå Kvarn-målet är för att båda fall rör 

liknande omständigheter och avgjordes med inte så många års mellanrum men ändå resulterade 

de i olika utfall. För att sätta in det i en rättslig kontext har jag valt att också översiktligt referera 

det äldre PLM-målet. Förutom att skapa en historisk förankring för min framställning är det av 

intresse då det är det första fallet HFD tagit upp gällande företags avdragsrätt för utgifter för 

miljövårdande insatser. För att hålla mig till mitt syfte och på ett relevant sätt besvara mina 

frågeställningar har jag nämligen valt att inte gå in på sponsring i stort utan enbart avgränsa 

mig till miljömässiga sponsringar. Eftersom det primärt är HFD:s avgöranden som är 

intressanta ur ett prejudicerande perspektiv kommer jag endast redovisa detaljer från 

underinstanserna när jag bedömer det vara intressant, speciellt MAX vars sak inte prövas i HFD. 

                                                 
25 Påhlsson, 2000, sid. 630. 
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Jag kommer fokusera på domar med prejudicerande verkan, vilket inte kammarrättsdomen har. 

Enligt rättskälleläran har detta fall därför inte lika stor prejudicerande verkan som om det hade 

avgjorts i HFD, men jag bedömer den ändå vara av intresse då den är samtida Arla-domen och 

rör mycket lika omständigheter. 

 

Att sponsring och klimatkompensation är ämnen som är omdebatterade står klart. Inom juridisk 

litteratur, men även i debattartiklar i nyhetstidningar återfinns röster och åsikter om ämnet. Då 

jag främst är intresserad av det skatterättsliga området har jag därför sökt mig till juridiska 

tidskrifter med skatterättslig inriktning, främst Skattenytt och Svensk Skattetidning. I dessa 

tidskrifter har jag hittat många debattartiklar om detta ämne jag ämnar avhandla. Även juridisk 

litteratur i övrigt har hjälpt mig stort att bygga min analys.  

 
2 Det rättsliga läget 
 

För att underlätta för läsaren i min fortsatta framställning ska jag i det följande kapitlet 

introducera den rättsliga bakgrund som min uppsats utgår ifrån. Att företag ges avdragsrätt 

behandlas i 16 kap. IL, men för att besvara mina frågeställningar krävs mer rättskällor än så. 

För att i nästa kapitel begripa den praxis som utvecklats krävs en grundläggande kunskap om 

de bakomliggande rättsliga regleringarna. Jag går därefter igenom det för den svenska 

avdragsrätten grundläggande fallet Procordia. Jag presenterar vad saken rörde, hur utfallet blev 

och vilken effekt det hade på det skatterättsliga området. Efter det ska jag förklara 

nyckelbegrepp som är viktiga för den fortsatta förståelsen av min uppsats innan jag i kapitel tre 

går in vidare på klimatkompensation och praxis som berör klimatkompensation. Kapitel två 

avslutas med en kort genomgång av lagstiftarens syn på saken, och varför det inte har lagstiftats 

ytterligare på området. 

 

2.1 Avdragsrätt 

Huvudregeln för avdragsrätt i inkomstslaget näringsverksamhet återfinns i 16 kap. 1 § IL. Där 

konstateras kort och koncist att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som 

kostnad i inkomstslaget näringsverksamhet. Mer än så står inte i själva lagrummet, varför en 

undersökning av lagkommentar och doktrin behövs. Lagrummet i sig ger nämligen ingen 

vägledning hur kvalifikationen av utgifter görs. Tanken bakom avdragsrätten är att vissa utgifter 

har ett tydligare samband med näringsverksamheten än andra och att dessa kostnader har direkt 
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inverkan på verksamhetens intäkter. 26  Dessa kostnader ska då kunna vara avdragsgilla. 

Avdragsrätt förutsätter således att det finns en koppling mellan företagets utgifter och företagets 

inkomster.27 En allmän utgångspunkt är att det ska föreligga kausalitet mellan inkomsternas 

förvärvande eller bibehållande och den företagna utgiften, oavsett resultat.28 Påhlsson menar 

att bedömningen om utgifter är avdragsgilla kan både vara subjektiv, till exempel utgiftens 

syfte, eller objektiv, till exempel om utgiften är affärsmässigt normal eller branschmässigt 

konventionell.29 Två grundläggande principer i denna bedömning som enligt Bjuvberg är värd 

att ha i åtanke, är dels att företag själva står i makt att göra den affärsmässiga bedömningen att 

ingå affärsavtal, och dels att företag har all rätt att råka göra dåliga affärer utan att gå miste om 

rätten till avdrag.30 Det krävs alltså inte att en utgift faktiskt ska generera inkomster för att den 

ska vara avdragsgill.31 

 

I Procordia-målet, vilket jag kommer beskriva närmare nedan, utarbetade HFD ett slags 

lösningsschema i bedömningen av avdragsrätten.32 Frågan om utgifterna utgjort omkostnader 

för intäkternas förvärvande och bibehållande är det första steget i bedömningen som HFD gör. 

Om svaret är nekande är det inte en avdragsgill kostnad och avdragsrätt föreligger inte.33 Ofta 

blir bedömningen mer komplicerad än så. 

 

2.2 Procordia och Falcon år 2000  

År 2000 avgjorde HFD två mål i samma fråga som båda handlade om avdragsrätt. Innan detta 

avgörande lades fokus snarare på vilka effekter sponsringen kunde tänkas få, än vilken 

motprestation sponsorn fått.34 Det var i Procordia-målet som HFD i princip för första gången 

prövade frågan om direkta motprestationer.35 Det är ett fundamentalt viktigt fall som påverkat 

avdragsrätten då rättsläget fram till nu haft sin utgångspunkt i dessa mål rörande både Procordia 

och Falcon, och vars genomslag har varit stort i underrätterna.36,37 Procordia-målet har även 

                                                 
26 Påhlsson, 2000, sid. 631. 
27 Bjuvberg, 2007, sid. 106. 
28 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, 2017, sid. 106. 
29 Påhlsson, 2000, sid. 631. 
30 Bjuvberg, 2007, sid. 107. 
31 Mari Andersson, Anita Saldén Enérus, Ulf Tivéus, Inkomstskattelag (1999:1229), kommentaren till 16 kap. 1 

§, Zeteo. 
32 RÅ 2000 ref. 31 I & II. (Procordia) 
33 RÅ 2000 ref. 31 I & II (Procordia); Påhlsson, 2000, sid. 632. 
34 Ceije, 2014, sid. 939. 
35 Ceije, 2014, sid. 937. 
36 Bjuvberg, 2007, sid 104. 
37 Bjuvberg, 2007, sid 106. 
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varit med och format vissa begrepp inom avdragsrätten för näringsverksamhet, vilka jag 

kommer beskriva nedan. 

 

2.2.1 Procordia 

Bakgrunden till den första delen av målet var att företaget Procordia träffade ett avtal om 

huvudsponsorskap för Operans internationella verksamhet. 38  Huvudsponsorskapsavtalet, så 

som det sammanfattas i domen, innehöll en mängd olika sätt på vilka Procordia kunde utnyttja 

Operan i marknadsföringssyfte. Huvuddragen rörde bland annat att Procordia i sin 

marknadsföring gavs rätt att omnämna att Procordia var huvudsponsor för Operans 

internationella verksamhet. Genom avtalet, som löpte på flera år, fick Procordia gratis disponera 

ett visst antal egna föreställningar med möjlighet att helabonnera Operan, då de gavs tillfälle 

att utnyttja ett representationsrum. I samband med detta skulle ett marknadsföringsprogram 

utarbetas innehållandes bl.a. en annonskampanj. Ärendet överklagades ända till dåvarande HFD 

där Procordia tryckte på det faktum att avtalet var företagsekonomiskt riktigt och att det således 

varit en driftkostnad i rörelsen som skulle vara avdragsgill. Vidare anförde Procordia att 

betalningarna hade behandlats som kostnader i verksamheten och inte som gåvor – de var 

affärsmässigt betingade och syftade till att öka försäljningen. Något som inte direkt går att 

utläsa i domen är att Procordia vid tillfället hade som syfte att förbättra ett negativt renommé 

som ansågs belasta företaget.39  

 

Målet rör sponsring av kultur men HFD:s bedömning har, som jag tidigare berört, fått stort 

genomslag i underrätterna även i andra typer av sponsringsfall. Inledningsvis gick HFD igenom 

definitionen av sponsring. För att avgöra om det rörde sig om en sponsring tog HFD hänsyn till 

om det utgjorde en omkostnad för intäkternas förvärvande och bibehållande. Här berörde HFD 

att en sådan omkostnad presumeras föreligga när det är fråga om ett aktiebolag och att avdrag 

endast ska vägras om det är uppenbart att det saknas koppling mellan sponsring och intäkter. 

Det finns alltså en presumtion att aktiebolags utgifter är ägnade att bidra till intäkternas 

förvärvande och bibehållande, och det är endast om kostnaderna härrör till personliga 

levnadskostnader som presumtionen bryts. Påhlsson benämner detta som en 

omkostnadspresumtion.40 Därefter beaktades om utgifterna uppfyllde villkoren för att vara 

avdragsgilla, vilket ledde HFD in på frågan om det rörde sig om en gåva, som i så fall gör att 

                                                 
38 RÅ 2000 ref. 31 I. (Procordia) 
39 Påhlsson, 2000, sid 632. 
40 Påhlsson, 2000, sid 632–633. 
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avdragsrätten bortfaller. Resonemanget kring gåvobegreppet var att det inte kunde röra sig om 

en gåva om det förekom en direkt motprestation, och förekommer en direkt motprestation så 

ska den värderas utifrån utgiften, vilket ofta måste ske på en skönsmässig grund. 41 

Motprestationen kan, om sambandet mellan verksamheterna är tillräckligt starkt, även vara 

indirekt. HFD tittade på de väsentliga delarna i avtalet, nämligen att Operan ställt lokaler till 

Procordias förfogande, bidragit med hela föreställningar eller biljetter samt tillhandahållit olika 

reklam. HFD menade att de delar av avtalet som kunde hänföras till lokal-, representations-, 

personal- eller reklamkostnader var avdragsgilla. De delar av avtalet som mer allmänt stöttade 

Operans verksamhet skulle däremot ses som gåva och inte medföra avdragsrätt. Här tog HFD 

inte hänsyn till någon anknytning mellan Operans eller Procordias verksamheter. Domen 

resulterade i att Procordia fick rätt till avdrag på ungefär hälften än vad de yrkat på. Hur 

beräkningen gick till framgår inte närmare i domskälen. HFD medgav att det inte är möjligt att 

exakt fastställa hur stor del av sponsringen som ska ses som avdragsgill och inte, varför en 

skönsmässig uppskattning var enda tillvägagångssättet. 

 

2.2.2 Falcon 

Nästa del i samma mål rörde bryggeriet Falcon i en liknande fråga. Falcon, som har 

pilgrimsfalken som symbol och varumärke, hade kostnadsfört utbetalda belopp till Svenska 

Naturskyddsföreningen och Göteborgs ornitologiska förening som sponsring. 42 

Utbetalningarna var genomförda i enlighet med ett avtal om att Falcon skulle bidra ekonomiskt 

till ett projekt med syfte att rädda pilgrimsfalken, som vid tillfället riskerade att utrotas. För 

detta ekonomiska bidrag på ca 100 000 kr till vardera förening erhöll Falcon rätten att i sin 

marknadsföring av drycker visa att de hjälper projektet att rädda pilgrimsfalken. De fick vid 

avelsanläggningen för pilgrimsfalkar sätta upp en skylt som visade att de stöttade projektet och 

marknadsförde parollen ”Falcon stöder Projekt Pilgrimsfalk” i dagligvaruhandeln. Påhlsson 

beskriver det som att mer substantiella direkta motprestationer än så från föreningarna inte 

förekom.43 Falcon underströk i sitt anförande för HFD att det för bryggeriet var mycket viktigt 

att stödja detta projekt eftersom pilgrimsfalkens utrotning riskerade att påverka deras 

varumärke negativt; om falken dör ut förlorar Falcons varumärke allt värde. Falcon framhöll 

vidare att försäljningen av deras produkter ökat under pilgrimsfalks-kampanjerna och menade 

                                                 
41 Bjuvberg, 2007, sid. 106. 
42 RÅ 2000 ref. 31 II. (Falcon) 
43 Påhlsson, 2000, sid. 637. 
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att deras engagemang var något som dessutom skulle få dem att uppfattas som en attraktiv 

arbetsgivare.  

 

Precis som i föregående fall bekräftade HFD att avdragsförbudet som omfattar gåvor inte är 

tillämpligt då sponsorn erhållit motprestation – eftersom motprestationen innebär att det ju inte 

är en gåva. HFD hänvisade tillbaka till Procordia-målets domskäl, att en motprestation både 

kan bestå av direkta och indirekta tjänster. Anknytningen mellan verksamheterna kan, som 

HFD konstaterat i Procordia-domen, vara så stark att sponsringen som ökar sponsorns 

verksamhet inte kan klassas som gåva och utesluter därmed avdragsförbud. HFD ansåg att det 

förelåg en sådan stark anknytning mellan Falcon och pilgrimsfalksprojektet att Falcons bidrag 

till föreningarna inte kunde omfattas av avdragsförbudet för gåvor. Falcons utgifter för att stödja 

pilgrimsfalken var således avdragsgilla. 

 

2.2.3 Eftermäle 

Som ovan visats var domen inte helt upplysande i den oklara situationen, inte minst angående 

hur ramarna för motprestationer ser ut. När domen kom yttrades kritik mot denna nya praxis 

fram i motioner, frågor och interpellationer.44 Trots de frågor som Procordia-målet både väckte 

och lämnade utan att besvara så har målet fått stort genomslag i rättspraxis – det har nästan varit 

mer regel än undantag att underrätterna bedömt att gåva föreligger än att medge avdrag för 

företags olika typer av sponsringar.45 Att underrätter dömt på detta vis och nästan helt bortsett 

från de mer indirekta motprestationernas betydelse i sponsringsavtal, exempelvis goodwill och 

förbättrad image menar Bjuvberg är en följd av resonemanget i Procordia-målet.46 I Falcon-

målet uttalar HFD att den omständigheten att en sponsring är till för att öka ett företags 

goodwill, alltså en s.k. indirekt motprestation från det sponsrade företagets sida, inte utesluter 

att kostnaden förlorar sin karaktär som gåva.47 Bjuvberg framhåller särskilt att detta tolkats 

strikt i rättstillämpningen, trots att uttalandet inte heller säger att en sådan indirekt motprestation 

utesluter avdragsrätt.48 Definitionen av sponsring tycks ha bidragit till att låsa fast rättsläget, 

menar Antonsson och Pålsson.49 En ändring i praxis håller dock på att ta form. 

 

                                                 
44 Regeringens skrivelse 2003/04:175, sid. 9. 
45 Ceije, 2014, sid. 938. 
46 Bjuvberg, 2007, sid.105. 
47 RÅ 2000 ref. 31 II. (Falcon) 
48 Bjuvberg, 2007, sid. 110. 
49 Antonsson, Pålsson, 2015, sid. 235. 
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2.3 Begrepp kring sponsring 

Sponsring har ingen legaldefinition utan brukar i dagligt tal räknas som ekonomiska bidrag från 

företag till idrott, kultur eller annan allmännyttig verksamhet.50 Sponsring brukar istället räknas 

samman med utgifter för PR-, reklam-, personal-, eller representationskostnader.51,52 Syftet 

med sponsringen kan variera mellan olika företag, till exempel kan det röra sig om lansering av 

produkter, öka kännedom om företaget, skapa kundrelationer eller underlätta rekrytering.53 I 

Procordia-målet definierar HFD sponsring som ekonomiskt stöd som en sponsor lämnar till en 

verksamhet av idrottslig, kulturell eller annars allmännyttig natur.54 Bjuvberg menar att det 

åtminstone går att utläsa två faktorer i vad som kan betecknas sponsring: ett affärsmässigt 

avtalsförhållande och att sponsringen används som marknadsföringsverktyg. 55  Båda parter 

måste, enligt Bjuvberg, anse sig gynnade av sponsringsavtalet, och att utgångspunkten för 

avtalet ska vara att det ska innebära ökade ekonomiska fördelar för dem.56 Gemensamt för dessa 

definitioner är att sponsring ska bygga på ett avtal som handlar om en affärsmässig 

förmögenhetsöverföring. HFD påpekar att sponsring kan vara bidrag som har karaktär av 

personalkostnad, men att detta inte utesluter att reklam- och representationsgåvor kan medges 

avdragsrätt, om bidraget är ringa och att det finns ett påtagligt samband mellan bidraget och 

sponsorns verksamhet. 57 Detta har mötts av kritik. Bjuvberg anser att HFD:s 

sponsringsdefinition är ofullständig. Enligt honom bortser HFD från att sponsorns avsikt med 

att ingå avtalet är att det i längden ska leda till ökade ekonomiska fördelar för båda parter.58 Det 

faktum att avtalet ingås på affärsmässiga grunder av två parter som båda förväntar ökade 

ekonomiska fördelar borde i sig vara tillräckligt för att utesluta gåvoavsikten. 

 

Från att sponsring tidigare mest handlat om fysiska motprestationer som exempelvis biljetter, 

möjlighet att anordna evenemang för kunder och personal eller reklamskyltar utanför arenor, 

kan vi nu ana en tid där vikten ligger vid att stärka varumärken.59 Att kunna förknippas med ett 

visst varumärke är numer ett så vanligt syfte med sponsringsavtal att det ofta prissätts i 

                                                 
50 Skatteverkets riktlinjer, 2005-06-27, avsnitt 3.1. 
51 Påhlsson, 2014, sid. 85. 
52 Påhlsson, 2000, sid. 630. 
53 Antonsson, Pålsson, 2015, sid. 233. 
54 RÅ 2000 ref. 31 I. (Procordia) 
55 Bjuvberg, 2007, sid. 102. 
56 Bjuvberg, 2007, sid. 102. 
57 RÅ 2000 ref. 31 I. (Procordia) 
58 Bjuvberg, 2007, sid. 103. 
59 Bjuvberg, 2007, sid 103–104. 
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avtalen.60 Här går att skönja en eventuell slitning mellan företags vilja att ingå sponsringsavtal 

och HFD:s praxis som hittills inte i stor utsträckning tagit hänsyn till de ekonomiska aspekterna 

av sponsringsavtal. Att det är viktigt för företag att sponsra är något som märkts på det simpla 

faktum att företag ändå väljer att fortsätta sponsra, trots att det inte alltid medges avdrag.61 En 

mycket strikt bedömning av sponsrings avdragsgillhet kan eventuellt påverka de utgifter för 

sponsring som företag lägger ned på sponsringsobjekt som tangerar CSR-området. Bjuvberg 

lyfter kostnader för CSR som något som borde kunna räknas som sponsring.62 Detta baserar 

Bjuvberg på antagandet att CSR har samma syfte som med sponsring, nämligen en ökad 

goodwill eller förbättrad image.63 Enligt Procordia-målet och efterföljande underrättspraxis är 

det inte tillräckligt att en sponsring förväntas ge goodwilleffekter i framtiden – 

varumärkesutveckling är något som inte ska behöva göras med beskattade medel. 64  Detta 

restriktiva synsätt bortser dock från de ekonomiska fördelarna och den affärsmässiga biten i 

goodwill. 

 

2.3.1 Representation  

Begreppen representation och sponsring liknar varandra och kan till viss del överlappa 

varandra, men regeln om representation i 16 kap. 2 § IL är striktare utformad än den föregående 

huvudregeln om utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster. Representation är, liksom 

sponsring, en utgift som i vissa fall kan vara avdragsgill. Utgifter för representation och 

liknande ändamål får emellertid endast dras av om de har ett ”omedelbart samband med 

näringsverksamheten”, som exempelvis utgifter för att inleda eller upprätthålla 

affärsförbindelser, eller utgifter som avser jubileum eller personalvård. Avdragen måste vidare 

anses skäliga, och rör det sig om förtäring gäller avdrag bara enklare förfriskningar av mindre 

värde. Själva begreppet representation har ingen definition i IL, men enligt lagkommentaren 

menas utgifter som mat, dryck, hotellrum och teaterbiljetter, och att representationen antingen 

kan rikta sig utåt mot företagets affärsförbindelser eller inåt mot företagets personal.65  

 

                                                 
60 Bjuvberg, 2007, sid 104. 
61 Bjuvberg, 2007, sid 103. 
62 Bjuvberg, 2007, sid 110. 
63 Bjuvberg, 2007, sid 111. 
64 Påhlsson, 2014, sid. 86. 
65 Mari Andersson, Anita Saldén Enérus, Ulf Tivéus, Inkomstskattelag (1999:1229), kommentaren till 16 kap. 2 

§, Zeteo. 
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2.3.2 Gåva  

9 kap. 2 § andra stycket IL lyder kort och gott att utgifter för gåvor får inte dras av. Det finns 

ingen skatterättslig legaldefinition av gåvobegreppet, och det har diskuterats inom skatterättslig 

doktrin hur ett civilrättsligt begrepp som gåva ska tolkas vid beskattning.66 Det är allmänt 

accepterat att gåvobegreppet kan variera inom vissa ramar på så sätt att en transaktion kan ses 

som en gåva i ett sammanhang, men behöver inte ses som gåva i ett annat sammanhang.67 

Eftersom det är svårt att hitta en allmängiltig definition som fungerar i alla rättsområden får en 

således se till de återkommande dragen i en gåva.68 Av praxis och doktrin går att utläsa att de 

tre traditionella civilrättsliga rekvisiten ska vara uppfyllda: förmögenhetsöverföring, frivillighet 

och gåvoavsikt.69,70 Den grundläggande skillnaden mellan en begäran om en gåva och en 

sponsring är att en gåva är en ensidig förpliktelse från gåvogivarens sida, och en sponsring 

handlar om ett ömsesidigt åtagande för båda parter. 71  Det är här den huvudsakliga 

problematiken ligger i gränsdragningen mellan vad för kostnader som är att se som avdragsgilla 

och som inte är det när det rör sig om sponsring. Bedömningen om sponsringen är avdragsgill 

hamnar ofta i om det egentligen är en gåva, och således inte avdragsgill. HFD:s stora fokus på 

gåvor i Procordia har haft effekt på efterföljande mål om sponsring. Den här problematiken 

uppkommer främst i mål som rör sponsring av värden som kanske inte traditionellt sett 

uppfattas som marknadsmässiga, som till exempel miljömässig sponsring. Det faktum att gåvor 

generellt sett inte är avdragsgilla för företag är för övrigt något som kritiserats av insamlande 

välgörenhetsorganisationer.72  

 

En grundläggande fråga i Procordiamålet är alltså om det rör sig om en omkostnad eller en 

gåva. HFD ansåg att en kostnad på samma gång kan uppfylla dels kriterierna för en avdragsgill 

omkostnad och dels en icke avdragsgill gåva.73 Det uttalas att en sponsring ändå kan ha en 

karaktär av gåva trots att den är kommersiellt motiverad genom att den är ägnad att förbättra 

sponsorns goodwill.74 I denna regelkonkurrens som uppstår motiverade HFD att huvudregeln 

om rätten till avdrag skulle ge vika för specialregeln om avdragsförbud enligt principen lex 

                                                 
66 Silfverberg, 1992, sid. 13. 
67 Silfverberg, 1992, sid. 14. 
68 Silfverberg, 1992, sid. 15. 
69 Påhlsson, 2000, sid. 634. 
70 Bjuvberg, 2007, sid. 107. 
71 Bjuvberg, 2007, sid. 101. 
72 Larsson, 2012, sid 726. 
73 RÅ 2000 ref. 31 I & II. (Procordia) 
74 RÅ 2000 ref. 31 I & II. (Procordia) 
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specialis derogat legi generali, som för vissa kritiker förefaller anmärkningsvärt. 75  Som 

exempel har Bjuvberg svårt att se hur domstolen kom fram till den slutsatsen, då han är av 

åsikten att en utgift inte samtidigt kan vara en omkostnad och en gåva.76 Gåvoavsikten utesluts 

helt, menar Bjuvberg, då sponsorns avsikt är att avtalet ska leda till ökade ekonomiska fördelar, 

och det kan även röra sig om ökade värden som till exempel förbättrad image eller ökad 

goodwill.77  Bjuvberg anser vidare att gåva bör föreligga endast om det visats att personliga 

förhållanden ligger bakom en utgift och att gåvorekvisiten är uppfyllda.78 Detta är en något 

snävare syn än vad HFD hade, då avgörandet i Procordia-målet baserades på en presumtion att 

gåva föreligger om värdet av motprestationen inte motsvarar sponsringen, en slags 

nettoförmögenhetsöverföring.79  

 

2.3.3 Kravet på motprestation  

Företag har sedan länge stöttat föreningar eller sammanslutningar, typiskt sett med anknytning 

till orten, och då det i många fall rört sig om rena donationer från företagets sida har detta 

troligtvis format Skatteverkets restriktiva inställning till avdragsgillhet.80 En gåva är ju inte 

avdragsgill. Kravet på motprestation har av denna anledning aktualiserats de senaste tjugo åren, 

så att en utgift inte ska kategoriseras som gåva och således förlora sin avdragsgillhet.81  

 

Vad en motprestation är beror på omständigheter i det enskilda fallet. De kan nämligen se ut på 

olika sätt. Av Procordia-målet från 2000 går att utläsa att HFD gjort skillnad på motprestationer 

av direkta och indirekta slag.82 Direkta motprestationer kan till exempel vara exponering av 

reklam, men hänsyn ska också tas till tjänster som med indirekt kommer sponsorn till godo. En 

direkt motprestation innebär en motprestation som kan kopplas till det sponsrade subjektet.83 

De ska vara av direkt karaktär som exempelvis biljetter och reklamplats. Något värt att ha i 

åtanke är dessutom att för rätten till avdrag krävs det att företaget även utnyttjar motprestationen 

i fråga. Det räcker inte med att företaget enbart blivit erbjuden till exempel biljetter eller 

                                                 
75 RÅ 2000 ref. 31 I & II. (Procordia); Påhlsson, 2007, sid. 72; Ceije, 2014, sid. 937; se även Påhlsson, 2000, sid. 

635. 
76 Bjuvberg, 2007, sid. 105–106;108. 
77 Bjuvberg, 2007, sid. 102. 
78 Bjuvberg, 2007, sid. 111. 
79 Påhlsson, 2000, sid. 634. 
80 Antonsson, Pålsson, 2015, sid. 231. 
81 Antonsson, Pålsson, 2015, sid. 231. 
82 RÅ 2000 ref. 31 I & II. (Procordia) 
83 Bjuvberg, 2007, sid. 101. 
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presenterats möjligheten att nyttja en reklamplats hos sponsormottagaren – det sponsrande 

företaget måste begagna dessa direkta motprestationer för att få chans till avdragsrätt.84 

 

Falcon-avgörandet demonstrerar att sponsorn och mottagaren inte behöver ägna sig åt samma 

slags verksamhet för att det ska ses som en motprestation. I konstrast till de direkta 

motprestationerna står indirekta motprestationer. Dessa tar istället sikte på mindre konkreta 

värden som innebär ökad goodwill och förbättrad image, och uppnås genom till exempel ökad 

kännedom om varumärket eller att kunduppfattningen påverkas i positiv riktning.85 I målet 

förklarades indirekta motprestationer som något som kan innebära en ökning av sponsorns 

verksamhet på grund av att det finns en så stark anknytning mellan sponsorns och mottagarens 

verksamhet.86 Det möjliggjorde att utgifter som möttes av motprestationer av mer indirekt slag 

också kunde vara avdragsgilla, dock med långtgående krav.87 Här går att urskilja ett krav på 

beroende mellan verksamheternas syften och resultat: den sponsrades framgångsrika 

verksamhet leder till framgångsrik verksamhet hos sponsorn, något som också bekräftas i PLM-

målet.88 ,89  Den starka anknytningen mellan sponsorns och mottagarens verksamhet verkar 

kunna läka avsaknaden på direkt motprestation.90 Det Falcon-målet gjorde var att öppna en 

alternativ möjlighet till avdrag för utgifter rörande sponsring. HFD gav trots detta ingen 

närmare motivering för vad som ansågs vara indirekta motprestationer, utan nöjde sig med att 

konstatera att det enligt rättens förelåg sådan anknytning mellan Falcons verksamhet och 

falkprojektet.91  

 

HFD:s långtgående krav på motprestation i Procordia-målet har kritiserats inom doktrinen. 

Huvuddragen i kritiken är att domen dels anklagas för att vara otydlig och svårförstådd och dels 

för att den inte tar hänsyn till alla aspekter av varför ett företag vill sponsra ett objekt.92 Gällande 

otydligheten menar Påhlsson att eftersom HFD inte gav någon vidare ledning gällande 

bedömning av motprestationerna så var rättsläget efter år 2000 fortfarande så pass oklart att det 

troligtvis var säkrast för företag att i möjligaste mån begära direkta motprestationer vars värde 

                                                 
84 Skatteverkets riktlinjer 2005-06.27, avsnitt 3.3.1. 
85 Bjuvberg, 2007, sid. 110. 
86 RÅ 2000 ref. 31 II. (Falcon) 
87 Påhlsson, 2000, sid. 633. 
88 RÅ 1976 ref. 127 I. (PLM) 
89 Påhlsson, 2000, sid. 637. 
90 Påhlsson, 2000, sid. 637. 
91 Påhlsson, 2000, sid. 637. 
92 Påhlsson, 2000, sid. 638. 
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var mätbart.93 Effekten av HFD:s krav verkar ha inneburit att det varit svårt för företag att få 

avdrag för de utgifter de lagt på sponsring av sådana värden som vid en första anblick kanske 

inte ses som mätbara. Det är dock inte helt enkelt att mäta prestationer. Om en gåvomottagare 

erlägger tillfredsställande vederlag för gåvan har förmögenhetsöverföringsrekvisitet i 

gåvobegreppet neutraliserats och det rör sig inte längre om en gåva, men bedömningen om 

prestationerna är likvärdiga eller ej är svår att göra.94 Värderingen både har en subjektiv och en 

objektiv sida, och att marknadsmässiga värderingsprinciper bör vara den inledande faktorn i 

bedömningen om en motprestation motsvarar gåvans värde, och om det gör det är det alltså 

ingen gåva.95 Silfverberg menar dock att även en mindre värdefull kan vara att anse som fullgott 

vederlag, förutsatt att parten som mottar en mindre värdefull prestation anser denna som 

fullgod.96 Detta är något som HFD inte lyfter i sin bedömning i Procordia-målet. En annan 

anledning till varför HFD:s krav på motprestation har ifrågasatts är den stora fixeringen vid just 

direkta motprestationer, som i princip inneburit att om någon sådan inte finns så kommer det 

räknas som en gåva och avdragsförbudet gäller. 97  

 

Som ovan nämnt har Procordia haft ett stort genomslag i efterföljande rättspraxis, och något 

förenklat kan kritiken sägas gå ut på att den har lett till att omkostnadspresumtionen hamnat i 

skymundan och företags egna affärsmässiga bedömningar lidande för en nitisk 

domstolsprövning av motprestationer. Bjuvberg är till exempel av uppfattningen att ett företag 

normalt bedriver sin verksamhet i syfte att öka sitt ekonomiska värde och att ett sponsringsavtal 

således i princip alltid ingås på affärsmässiga grunder, vilket automatiskt sätter gåvoavsikten 

ur spel.98 För att förtydliga rättsläget beslutade Skatteutskottet att det låg på regeringen att 

utreda detta skatterättsliga område. 

 

2.4 Angående en mer detaljerad lagstiftning 

I kölvattnet efter Procordia-målet anförde Skatteutskottet i ett betänkande att regeringen skulle 

göra en prövning av de skattemässiga reglerna gällande utgifter för sponsring och återkomma 

till riksdagen i frågan.99 I betänkandet uppgav skatteutskottet att det, med hänsyn till bl.a. 

kritiken av Procordia-målet, fanns orsak för regeringen att pröva om reglerna gällande avdrag 

                                                 
93 Påhlsson, 2000, sid. 633;638. 
94 Silfverberg, 1992, sid. 18. 
95 Silfverberg, 1992, sid. 18. 
96 Silfverberg, 1992, sid. 18. 
97 Bjuvberg, 2007, sid. 105. 
98 Bjuvberg, 2007, sid. 107. 
99 Skatteutskottets betänkande, 2001/02:SkU21, sid. 3. 
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för utgifter i samband med sponsring i IL var ändamålsenligt utformade och om de behövde 

förtydligas för att göra det enklare för företag att förutse de skattemässiga konsekvenserna av 

en sponsring.100 I sin skrivelse tog Regeringen hänsyn till det faktum att sponsring är ett vanligt 

inslag i företagens marknadsföring.101 Regeringen menade att det inte är konstigt att nya typer 

av utgifter är svåra att bedöma då det inledningsvis saknas praxis och att det därför alltid 

kommer att uppstå gränsdragningsfrågor om sponsring. 102  På kritik om att indirekta 

motprestationer inte beaktas tillräckligt i gällande rätt svarade regeringen rättsreglerna hade 

möjlighet att fortsätta utvecklas genom praxis, och att avgörandet i Procordia-målet inte 

hindrade motprestationer av olika karaktärer.103 Vidare visade regeringen förståelse för de 

bedömningssvårigheter som uppstår i fråga om avdrag för sponsring och att Procordia-målet 

upplevs som svårtolkat, men såg samtidigt att det skulle vara mycket svårt att i lagtext utforma 

generellt hur en direkt eller en indirekt motprestation ska bestå av eller hur de ska värderas.104 

Att lösa denna fråga genom lagtext såg regeringen som en i princip omöjlig uppgift, då det inte 

går att utforma en regel som å ena sidan är så tydlig att alla gränsdragningsproblem försvinner, 

samtidigt som den å andra sidan är så pass flexibel att den täcker alla möjliga situationer.105 

Slutligen uppgavs i skrivelsen att en allt för detaljerad lagreglering om sponsring kunde 

medföra att utgifter som inte är tänkt ska vara avdragsgilla kan bli det, samt riskera att rättsläget 

låses: ”Den naturliga rättsutveckling som sker i rättstillämpningen genom hänsynstagande till 

utvecklingen i företagen och samhället kommer att förhindras. Risken är överhängande att en 

lagreglering får motsatt effekt i förhållande till vad som avsetts.”106 En generell lagtext med 

dess tolkningssvårigheter var alltså att föredra framför en allt för detaljerad lagtext som 

riskerade att stagnera rättsutvecklingen. 107  För tillfället ansåg regeringen att 

tolkningssvårigheter på området fick avhjälpas genom att Skatteverket fick utfärda 

rekommendationer.108  

 

Skatteverket uttalar mycket tydligt i riktlinjer från år 2005, det vill säga innan både Saltå Kvarn 

och Arla-målet, att om sponsringen endast är avsedd att ge sponsorn förbättrad image och 

                                                 
100 Skatteutskottets betänkande, 2001/02:SkU21, sid. 7. 
101 Regeringens skrivelse 2003/04:175, sid. 9. 
102 Regeringens skrivelse 2003/04:175, sid. 11. 
103 Regeringens skrivelse 2003/04:175, sid. 11-12.  
104 Regeringens skrivelse 2003/04:175, sid. 12. 
105 Regeringens skrivelse 2003/04:175, sid. 13. 
106 Regeringens skrivelse 2003/04:175, sid. 13. 
107 Regeringens skrivelse 2003/04:175, sid. 13. 
108 Regeringens skrivelse 2003/04:175, sid. 13. 
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goodwill anses den vara en gåva och är således inte avdragsgill.109 I bedömningen av om 

avdragsrätt föreligger lägger Skatteverket vikt vid motprestation.110 Mindre företag kan påverka 

bedömningen om kostnaden är avdragsgill eller inte då utgifter i mindre företag riskerar att 

tangera personliga levnadskostnader, som inte är avdragsgillt.111 Ett sponsringsbidrag kan vara 

avdragsgillt om det, enligt skatteverkets riktlinjer, förväntas leda till ökade eller bibehållna 

inkomster i sponsorföretagets verksamhet.112 Vidare kunde det enligt Skatteverkets riktlinjer 

inte ge avdrag för enbart dispositionsrätten – det sponsrade företaget var tvungen att utnyttja 

motprestationen.113 Skatteverket summerade rättsläget på så vis att om inte sponsorn erhåller 

en direkt motprestation och det inte heller föreligger något sådant samband verksamheterna 

emellan så att ersättningen kan ses som en indirekt omkostnad i sponsorns verksamhet – så ska 

kostnaden ses som en icke avdragsgill gåva. 114 I sina riktlinjer tog verket fasta på uttalandet i 

Procordia-målet att det faktum att sponsringen syftar till att förbättra sponsorns goodwill ändå 

kan innebära att det är en gåva, trots att sponsringen kan vara kommersiellt motiverad.115 Det 

tolkades som att en imageförbättrande sponsring är att se som gåva och inte är avdragsgill.116  

 

Mot bakgrund av både regeringens uttalande och Procordia-målet framstår det som ett oväntat 

och kategoriskt yttrande av Skatteverket, anser Ceije.117 Kritiken som väcktes efter Procordia-

målet ledde till att regeringen agerade och utredde frågan. Regeringen såg svårigheterna men 

ansåg det vara bäst att Skatteverket skulle få utfärda rekommendationer för att klargöra 

rättsläget. Skatteverket kom inte med något ytterligare förtydligande, utan snarare en 

åtstramning av tolkningen om sponsring av värden som närmar sig CSR-hållet och 

imageförbättring. Ansvaret för den fortsatta utvecklingen av rättsområdet låg således på 

domstolarna. I praxis har inte hänt så mycket sedan början av 2000-talet. Fram till nu. 

 

3 Företag och klimatkompensation i HFD 
 

I detta kapitel kommer jag beskriva begreppet klimatkompensation för att ge läsaren en 

grundläggande förståelse för att begripa de rättsfall jag valt ut för min analys. Med hjälp av 

                                                 
109 Skatteverkets riktlinjer, avdragsrätt för sponsring, 2005, avsnitt 1. 
110 Skatteverkets riktlinjer, avdragsrätt för sponsring, 2005, avsnitt 1. 
111 Skatteverkets riktlinjer, avdragsrätt för sponsring, 2005, avsnitt 1. 
112 Skatteverkets riktlinjer, avdragsrätt för sponsring, 2005, sid. 3.1. 
113 Skatteverkets riktlinjer, avdragsrätt för sponsring, 2005, sid. 3.3.1. 
114 Skatteverkets riktlinjer, avdragsrätt för sponsring, 2005, avsnitt 4. 
115 Skatteverkets riktlinjer, avdragsrätt för sponsring, 2005, avsnitt 3.2.2. 
116 Skatteverkets riktlinjer, avdragsrätt för sponsring, 2005, avsnitt 4. 
117 Ceije, 2014, sid. 941. 
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denna beskrivning kommer jag sedan gå in på hur miljömässig sponsring behandlats i svensk 

praxis i fyra olika fall. Med undantag av det äldsta rättsfallet berör nämligen de alla 

klimatkompensation i form av trädplantering. Jag börjar med att referera PLM-målet från slutet 

av 70-talet, och kommer sedan in på mer nutida fall, Saltå Kvarn från 2014 och Arla och MAX 

från 2018.  

 

3.1 Klimatkompensation 

Klimatkompensation var ett av de uppräknade medlen för att uppnå klimatmålen i 

Kyotoprotokollet från 1997.118 Klimatkompensation innebär att koldioxidutsläpp från företags 

verksamhet i Sverige kan kompenseras genom att koldioxid binds eller minskas någon 

annanstans.119 Detta kan ske genom exempelvis investeringar i förnyelsebar energi, köp av 

utsläppsrätter eller trädplantering – när träd växer tar de upp koldioxid.120 Företag som betalar 

för klimatkompensation får i utbyte ett bevis som motsvarar de minskade utsläppen.121 Det 

finns flera klimatfinansieringsprojekt och organisationer som erbjuder 

klimatkompensation. 122 Trädplantering har en historia som sträcker sig längre bak än 

Kyotoprotokollet, men är idag ett vanligt sätt att klimatkompensera på.123 Trädplantering är inte 

den slutgiltiga lösningen på frågan om koldioxidutsläpp men ses enligt organisationen Vi-

skogen som ett steg på vägen.124 Naturskyddsföreningen skriver på sin hemsida att tanken 

bakom klimatkompensation är att den som orsakar utsläpp kan betala för att motsvarande 

mängd utsläpp minskar någon annanstans. 125  Kostnadsposter som företag lagt ned på 

klimatkompensation är ingen utgift som nämns specifikt i IL, varför det faller in under 

bedömningen enligt avdragsrätten i 16 kap. 

 

MAX uppgav i deras prövning av förvaltningsrätten att trädplantering i östra Afrika ”enligt 

vetenskapliga studier ger /…/ bäst effekt på klimatet i områden som det utvalda”. 126 

Naturligtvis kan även fenomenet klimatkompensation problematiseras. Översiktligt kan sägas 

att kritiken grundas i att det riskerar ta fokus från ansträngningarna att minska utsläppen för 

företag då de genom klimatkompensationen kan, så att säga, köpa sig fria från ansvar och 

                                                 
118 Kyotoprotokollet, 1997, artikel 2. 
119 Vi-Skogen [https://viskogen.se/foretag/klimatkompensation/fragor-och-svar/] 2018-09-24. 
120 Vi-Skogen [https://viskogen.se/foretag/klimatkompensation/fragor-och-svar/] 2018-09-24. 
121 Naturskyddsföreningen [https://www.naturskyddsforeningen.se/node/52081] 2018-09-24. 
122 Naturskyddsföreningen [https://www.naturskyddsforeningen.se/node/52081] 2018-09-24. 
123 Se t.ex. Vi-Skogen [https://viskogen.se/om-oss/var-historia/] 2018-10-26. 
124 Vi-Skogen [https://viskogen.se/foretag/klimatkompensation/fragor-och-svar/] 2018-09-24. 
125 Naturskyddsföreningen [https://www.naturskyddsforeningen.se/node/52081] 2018-09-24. 
126 Förvaltningsrätten i Luleå den 2016-06-15, mål nr 1504-15 och 1505-15. 

https://viskogen.se/foretag/klimatkompensation/fragor-och-svar/
https://viskogen.se/foretag/klimatkompensation/fragor-och-svar/
https://www.naturskyddsforeningen.se/node/52081
https://www.naturskyddsforeningen.se/node/52081
https://viskogen.se/foretag/klimatkompensation/fragor-och-svar/
https://www.naturskyddsforeningen.se/node/52081
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nödvändiga beteendeförändringar i sin verksamhet.127 Risken med trädplanteringen kan, enligt 

forskare, ligga i att företag anser att deras uppgift är utförd och att de slipper ta mer ansvar när 

de planterar träd, vilket i sin tur kan försena en mer genomgripande klimatomställning.128 Även 

trädplantering som metod för klimatkompensation har ifrågasatts, då det i vissa fall funnits 

oklarheter i projektets syften och villkor, något som försvårat livsvillkoren för 

lokalbefolkningen där trädplanteringen äger rum.129 Samtidigt visar en undersökning gjord av 

Novus att så många som två av tre svenska konsumenter föredrar att köpa produkter från företag 

som väljer att klimatkompensera, en stor ökning jämfört med bara för sju år sedan.130 Att det 

förekommer kritik mot tillvägagångssättet för klimatkompensation förtar inte det faktum att det 

för konsumenter vid val av produkter synes vara viktigt att företagen tar sitt miljöansvar. 

 

3.2 Äldsta prövningen av miljömässig sponsring  

Första gången HFD tog upp frågan om företags rätt till avdrag för kostnader ägnade att skydda 

eller vårda miljön var redan år 1976.131 I det s.k. PLM-målet låg fokus på kostnader för att städa 

upp nedskräpning i miljön. 132  PLM var ett företag som tillverkade och marknadsförde 

engångsförpackningar av plåt, glas och plast. Under en viss period var PLM ensamtillverkare i 

Sverige av ölburkar och engångsglas. I slutet av 60-talet pågick en häftig debatt om 

nedskräpning, som bland annat skedde med dessa förpackningar. PLM, som var orolig över att 

denna opinionsbildning skulle påverka försäljningen av företagets produkter negativt, bidrog 

därför till två städkampanjer: Håll Skåne Rent och Håll Sundet Rent. Att hjälpa till att städa 

undan det som de själva medverkat till att skräpa väntades förbättra deras renommé och rykte. 

Detta låg helt i linje med avdragsrättens rekvisit – nämligen att bibehålla intäkter.133 PLM:s 

medverkan i kampanjerna var mot bakgrund av dessa förhållanden att se som ett led i bolagets 

förvärvsverksamhet och medgavs avdrag. Däremot ansågs ett bidrag till en utredning om 

nedskräpningens skadeverkan att se som allt för allmänt och utan direkt samband med företaget 

för att kunna vara avdragsgillt.  

 

                                                 
127 Naturskyddsföreningen [https://www.naturskyddsforeningen.se/node/52081] 2018-09-24. 
128 ETC [https://www.etc.se/klimat/tradplantering-i-afrika-tveksam-klimatstrategi] 2018-09-24. 
129 ETC [https://www.etc.se/klimat/tradplantering-i-afrika-tveksam-klimatstrategi] 2018-09-24. 
130 Undersökning av Novus på uppdrag av ZeroMission [https://novus.se/nyhet/allt-fler-konsumenter-vill-kopa-

fran-foretag-som-tar-klimatansvar/] 2018-10-16 
131 Ceije, 2014, sid. 939. 
132 RÅ 1976 ref. 127 I. (PLM) 
133 Påhlsson, 2007, sid. 50. 

https://www.naturskyddsforeningen.se/node/52081
https://www.etc.se/klimat/tradplantering-i-afrika-tveksam-klimatstrategi
https://www.etc.se/klimat/tradplantering-i-afrika-tveksam-klimatstrategi


25 

 

I likhet med Procordia-målet bestod även PLM-målet av två avgöranden. I den andra delen av 

PLM-målet lyftes en liknande fråga upp. En ekonomisk förening ville också göra avdrag för 

kostnader för en städkampanj då de menade att de genom sin produktion och försäljning av 

varor indirekt bidrog till nedskräpning och uppkomsten av miljöproblem. HFD menade att 

kostnaderna inte innefattade något samband med den ekonomiska föreningens verksamhet och 

att de inte skulle medges avdrag. Anledningen till varför PLM fick avdrag för sin städkampanj, 

men inte den ekonomiska föreningen, synes ligga i två faktorer: hur informationen spreds till 

allmänheten och allmänhetens uppfattning till skyldigheten att ”städa upp efter sig”, som 

Påhlsson uttrycker det. 134  Både PLM och den ekonomiska föreningen genomförde 

städkampanjer, men hos allmänheten verkade PLM, i egenskap av ensamtillverkare av ölburkar 

som låg nedskräpade i naturen, ha en större skyldighet att städa upp efter sig. Domstolen 

resonerade att risken att PLM:s rykte skulle försämras var större om de inte hade vidtagit några 

åtgärder, än för den ekonomiska föreningen. 

 

3.3 Saltå Kvarn – ej avdragsrätt för klimatkompensation  

År 2014 var det på nytt dags för HFD att pröva ett företags avdragsrätt, men denna gång var 

fokus på klimatkompensation i form av trädplantering.135 Saltå Kvarn är ett livsmedelsföretag 

som bl.a. säljer kravmärkta jordbruksprodukter, både svenska och importerade. Sin ekologiska 

profil trogen bestämde sig Saltå Kvarn för att klimatkompensera de koldioxidutsläpp som 

företagets transporter genererade. Företaget bokförde kostnader för konsultanalyser och 

beräkning av klimatpåverkan samt köp av utsläppskrediter genom trädplantering i Uganda.136 

Den initiala bedömningen hos Skatteverket låg i linje med tidigare uttalanden: eftersom detta 

var fråga om goodwillskapande utan mätbar motprestation sågs det som gåva och var således 

inte avdragsgill, då det inte heller förelåg en sådan stark anknytning mellan verksamheterna. 

Skatterättsnämnden öppnade däremot upp för en förändring. Nämnden tog med hänvisning till 

Procordia-målet upp aktiebolags omkostnadspresumtion och riktade därefter in bedömningen 

på vad för motprestationer som förelåg.  

 

I frågan om det fanns en stark anknytning mellan verksamheterna motiverande nämnden att 

allmänhetens ökade intresse för miljöfrågor och den allt större efterfrågan på ekologiska 

produkter gjorde att Saltå kvarn, med sin uttalade miljöprofil, behöll sin trovärdighet som 

                                                 
134 Påhlsson, 2007, sid. 51. 
135 HFD 2014 ref. 62. (Saltå Kvarn) 
136 HFD 2014 ref. 62. (Saltå Kvarn) 
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företag genom ansvaret de tog för deras klimatpåverkan. I nämnden fanns en skiljaktig minoritet 

som menade att det inte förelåg någon stark anknytning mellan Saltå Kvarns verksamhet och 

trädplantering i Uganda och att kostnader för ökad goodwill inte var avdragsgilla. Ceije menar 

att minoritetens resonemang var otydligt och svårtolkat, men bortsett från Ceijes kritik så pekar 

minoriteten faktiskt ut en faktor som inte majoriteten gick in på men som skulle komma att bli 

avgörande för HFD: Saltå Kvarns klimatkompensationer användes aldrig i 

marknadsföringssyfte.137 HFD betonade att kostnaden skedde inom ramen för ett privat projekt, 

det vill säga att det inte skedde i reklamsyfte, och att Saltå Kvarn inte fick någon motprestation 

för det. Ceije visar viss förståelse för att avsaknaden av en till exempel reklamkampanj påverkar 

utgången i fallet, men anser att allmänhetens uppfattning om Saltå Kvarn som ett av de äldsta 

och mest seriösa ekologiska företagen i Sverige borde väga tungt – deras förtroende skulle 

minska avsevärt om de inte klimatkompenserade.138 Vidare fanns det enligt HFD ingen egentlig 

anknytning mellan deras verksamhet och trädplantering i Uganda. Förutom den del av 

kostnaden som gick till konsultanalyser så nekades Saltå Kvarn avdrag. Sammanfattningsvis 

ansåg HFD att enbart förvärvet av s.k. utsläppskrediter inte kunde räknas som en direkt 

motprestation, samt att det inte heller ansågs föreligga någon egentlig anknytning mellan 

verksamheterna som kunde utgöra en indirekt motprestation och således på det viset vara 

avdragsgill.139  

 

Kritiken mot utgången i denna dom lät sig inte väntas på. ”Att i dag betrakta företagens 

klimatkompensation som en gåva utan koppling till verksamheten är helt förlegat, och 

obegripligt.”, uttryckte sig Saltå Kvarns dåvarande VD Johan Ununger. 140  Ceije, en av 

kritikerna, menar att det faktum att utgifter som kan antas ha positiva effekter på den 

skattskyldiges intäkter kan ge avdragsrätt, inte egentligen motsäger att miljövårdande åtgärder 

skulle kunna föranleda avdragsrätt.141 Den största delen kritiken är inriktad på den materiella 

utgången av domen. Värt att notera är dock att Tjernberg, som fokuserar på principföljsamheten 

i prejudikatbildningen, däremot anser att domstolen som ger beskedet att tidigare krav på 

motprestation fortfarande står kvar utgör ett exempel på god prejudikatbildning. 142  Roger 

                                                 
137 Ceije, 2014, sid. 944. 
138 Ceije, 2014, sid. 947. 
139 Arne Baekkevold, Inkomstskattelag (1999:1229), kommentaren till 16 kap. 1 §, Karnov. 
140 Dagens Samhälle [https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sluta-straffa-foeretag-som-tar-klimatansvar-11685] 

2018-10-15. 
141 Ceije, 2014, sid. 940. 
142 Tjernberg, 2016, sid. 62. 
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Persson Österman fokuserar på det processuella i sin kritiska närläsning.143 ”HFD måste göra 

rätt. Rätt och bra är inte synonymer.”, skriver Persson Österman.144 Precis som Tjernberg är 

han inne på att HFD ändå bedömt rätt enligt de givna förutsättningarna. Hans åsikter grundar 

sig främst i ståndpunkten att förhandsbeskedet var bristfälligt utformat. Frågan som ställdes var 

allt för opreciserad och förhandsbeskedet hade en diffus processram eftersom 

sakomständigheterna som förhandsbeskedet vilade på var magra.145 Detta hade effekt hos HFD 

som, enligt Persson Österman, gjorde rätt i sak, men var bakbundna av det undermåliga 

underlaget från förhandsbeskedsinstitutet.146 Den hårda kritiken skulle enligt honom istället ha 

riktats mot den processuella hanteringen av målet.147 Rätten till avdrag manifesterades inte 

tydligare än att Saltå Kvarn som företag innehade en miljöprofil, men väl framför HFD är det 

enligt instansordningsprincipen inte tillåtet att tillföra nya sakomständigheter.  

 

Trots att HFD inte är lagstiftare kom detta prejudikat att påverka efterföljande mål. I Sverige 

finns nämligen en informell bundenhet av prejudikat vilket gör domar från HFD är viktiga, inte 

bara för att underlätta för myndigheter och underrätter att utföra sina uppgifter, utan också för 

att den skatterättsliga forskningen som inbegriper HFD:s praxis har sin utgångspunkt i 

avgörandena.148 Det är därför viktigt med tydliga domskäl som klargör resonemangen och på 

så sätt rättsläget.  För att sätta dessa avdragsrättsliga mål som rör miljövårdande insatser i ett 

tidsmässigt perspektiv kan påpekas att det alltså nästan gick drygt tjugofem år mellan HFD:s 

prövning av PLM i slutet av sjuttiotalet och Procordia, som ägde rum vid millennieskiftet. Det 

förflöt ytterligare fjorton år innan Saltå Kvarn fick sin avdragsrätt prövad och nekad av HFD. 

Endast två senare, år 2016, nekade förvaltningsrätten både Arla och MAX avdrag för 

klimatkompensation.149 Enligt Persson Österman var det för att förvaltningsrätterna ”olyckligt 

övertolkar” Saltå Kvarn-målet till den grad att klimatkompensation aldrig anses vara 

avdragsgillt.150 Båda domar överklagades, och slutligen kom i somras HFD-domen i Arla-

målet. 

 

                                                 
143 Persson Österman, 2016, sid. 389. 
144 Persson Österman, 2016, sid. 402. 
145 Persson Österman, 2016, sid. 401. 
146 Persson Österman, 2016, sid. 402. 
147 Persson Österman, 2016, sid. 403. 
148 Tjernberg, 2016, sid. 52–53. 
149 Förvaltningsrätten i Stockholm, 2016-04-29, mål nr. 21847–15; Förvaltningsrätten i Luleå, 2016-06-15, mål 

nr. 1504–15. 
150 Persson Österman, 2016, sid. 404. 
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3.4 Arla-målet – efterföljaren som faktiskt fick avdrag 

Arla, som tillverkar mejeriprodukter, hade betalat ca 5,8 miljoner kronor för att 

klimatkompensera för de koldioxidutsläpp som deras ekologiska produkter orsakat. 151 

Klimatkompensationen bestod väsentligen i att Arla skrivit ett kontrakt med två företag som 

bedriver försäljning utsläppskrediter och certifierad trädplantering i Afrika. Beloppet Arla 

betalade beräknades utifrån den mängd koldioxid som Arla släppt ut i produktionen av de 

ekologiska produkterna. För detta gavs Arla rätt att på sina produkter använda 

varumärkessymbolen ZeroMission som bevis på att produkterna var klimatkompenserade. Arla 

erhöll även dokumentation om att den avtalade trädplanteringen ägt rum. Skatteverket ansåg att 

detta utgjorde gåvor och således inte skulle medges avdrag. Både förvaltningsrätten och 

kammarrätten delade Skatteverkets bedömning. Arlas ståndpunkt var att det fanns ett direkt 

samband med, inte bara bibehållandet utan även en ökning av sina intäkter, då det ekologiska 

sortimentet innebar en högre vinstmarginal. De klimatkompenserande produkterna utgjorde en 

central komponent i marknadsförande åtgärder. Skatteverket menade att Arla inte fått någon 

motprestation för beloppen och att det inte förelåg något samband mellan Arlas verksamhet – 

mejeriprodukter – och de klimatkompenserande åtgärderna, trädplantering i Afrika. HFD 

ändrade emellertid förvaltningsdomstolens och kammarrättens avgöranden, och tidigare praxis, 

genom att bevilja Arla avdrag för ca 5,8 miljoner för utgifter för klimatkompensation. 

 

Då det föreligger en presumtion för att aktiebolags utgifter normalt anses uppfylla villkoren för 

avdragsrätt i 16 kap. 1 § 1 st. IL ansåg HFD att avdrag skulle beviljas så länge det inte utgifterna 

inte utgjorde en gåva. Med hänvisning till Procordia-målet uttalades att avdrag endast kan 

vägras om det framstår som uppenbart att en utgift inte är ägnad att bidra till intäkternas 

förvärvande eller bibehållande enligt 16 kap. 1 § 1 st. IL. HFD är av åsikten att Arla kan visa 

att det är utgifter för att bibehålla inkomster, så frågan är då om det istället ska räknas som gåva 

och att avdragsförbud gäller av den anledningen. HFD menar att Arlas verksamhet släpper ut 

mycket koldioxid och då det finns en ökad medvetenhet hos konsumenter om 

klimatpåverkningar, skapar det ett incitament marknadsföra sina klimatkompensationer som 

kan hjälpa att bibehålla och även öka intäkter. Vidare underströks vikten av att 

klimatkompensationen varit central i Arlas marknadsföring av deras ekologiska sortiment, och 

att detta verkat påverkat försäljningen positivt. Sammantaget ansåg HFD att utgifterna för 

                                                 
151 HFD 2018 ref 55. (Arla) 
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klimatkompensationen inte var att anse som gåva utan istället marknadsföringskostnader som 

var avdragsgill i näringsverksamheten. 

 

 En hänvisning till domskälen i Saltå Kvarn var väntad. HFD förtydligar dock att den 

föregående domen inte ska förstås som så att klimatkompensation aldrig är avdragsgill utan att 

det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Något som påpekas är att konsumenters 

växande miljöintresse sammantaget med att vissa företag och produkter släpper ut mer 

koldioxid än andra, innebär att det visst kan finnas ett kommersiellt intresse för företag att 

minska eller neutralisera sina koldioxidutsläpp. HFD konstaterar att det för företag som 

producerar varor som medför påtagliga koldioxidutsläpp kan finnas ett kommersiellt intresse 

av att neutralisera utsläppen för att sedan kunna kommunicera dessa åtgärder vid produkternas 

marknadsföring. Beroende på karaktären av företagets produkter och vad för slags klientel 

företaget har, kan miljömässiga åtgärder vidtas av affärsmässiga skäl. Precis som i PLM-målet 

säger HFD i Arla att globalt inriktade miljövårdande åtgärder kan förväntas ha positiva effekter 

för företagets försäljning och vinst. En annan viktig aspekt är också att Arla har kunnat visa att 

utgifterna för klimatkompensationen har främjat försäljningen av de ekologiska 

mejeriprodukterna. Även det faktum att Arla har miljömedvetna konsumenter spelade en inte 

obetydlig roll.152 Ceije och Bjuvberg noterar dock en del fortsatta oklarheter med Arla-målet. 

Till exempel förtydligar inte HFD om avdragsrätten enbart gäller ökad försäljning eller om 

också dåliga affärer omfattas av avdragsrätten, samt om huruvida detta ska baseras på en 

sannolikhetsbedömning eller en efterhandskonstruktion. 153  Det framgår heller inte vems 

bedömning av vad som är affärs- eller företagsekonomiskt för företaget som ska gälla.154  

 

Arlas fall har även kommenterats av Skatteverket. I en rättsfallskommentar tolkas Arla-målet 

som en bekräftelse på tidigare praxis, såväl som ett förtydligande av PLM- och Saltå Kvarn-

målet.155 Den avgörande faktorn i Arla-målet Skatteverket lyfter som en skillnad gentemot 

tidigare mål var att det rörde ett företag vars produktion och försäljning hade en påtaglig 

påverkan på miljön och att klimatkompensationen var en del av deras marknadsföring, samt att 

företaget kunde visa att utgifterna främjat företagets avsättning.156 Andra omständigheter som 

Skatteverket tolkar som betydande i sin rättsfallskommentar är vad för slags verksamhet 

                                                 
152 Bjuvberg, Ceije, avsnitt 2, 2018. 
153 Bjuvberg, Ceije, avsnitt 5, 2018. 
154 Bjuvberg, Ceije, avsnitt 5, 2018. 
155 Skatteverkets rättsfallskommentar, 2018-11-02. 
156 Skatteverkets rättsfallskommentar, 2018-11-02. 



30 

 

företaget bedriver och vilken kundgrupp de vänder sig till – företagen måste nämligen ha 

företagsekonomiska skäl att stödja de miljövårdande åtgärderna då de kan förväntas ha positiva 

effekter på omsättningen.157 Skatteverket öppnar upp för att klimatkompensation eventuellt kan 

vara avdragsgillt, inte bara för företag som producerar varor som i Arlas fall, utan även för 

företag som producerar tjänster.158 Om företag når upp till kravet för avdragsgillhet är ytterst 

en bevisfråga som får prövas vid beskattningen, menar Skatteverket.159  

 

3.5 MAX  

Inte långt efter det att Saltå Kvarn fått sin dom av HFD prövade MAX sin avdragsrätt i 

förvaltningsrätten.160 Detta skedde alltså innan HFD:s prövning av Arla-målet. Faktum är att 

Arla prövades i förvaltningsrätten bara några månader innan MAX.161 Skatteverket hade inte 

gett MAX rätt till avdrag för sina utgifter för klimatkompensation som de lagt på trädplantering 

i Uganda. MAX hade i en analys upptäckt att det är tydligt att köttet och kycklingen i 

hamburgarna har de största negativa effekterna på klimatet i deras verksamhet. MAX anförde 

att deras affärsstrategi bygger på att vara ett ansvarsfullt företag som demonstrerar att de i 

möjligaste mån vill återställa den negativa miljöpåverkan deras produkter orsakar, och hänvisar 

till en rapport gjord av Novus som bekräftar att detta innebär en av marknaden bekräftad 

konkurrensfördel. I sin bedömning väljer förvaltningsrätten inte bara att luta sig mot det då 

nyligen avgjorda Saltå Kvarn-målet, utan hänvisar intressant nog även tillbaka till Procordia – 

för en kommersiellt motiverad utgift kan avdragsförbudet kan ändå vara tillämpligt. I sann 

Procordia-anda sker förvaltningsrättens bedömning efter vad MAX fått för motprestation för 

utgifterna de lagt på klimatkompensation. Förvaltningsrätten konstaterar att MAX varken har 

producenter av livsmedel eller kunder till sina produkter i Uganda, där trädplanteringen skett. 

Därför ansågs förvaltningsrätten att trädplanteringen inte kunde anses ha skett i syfte att 

förvärva och bibehålla intäkter i bolaget. När det kom till frågan om en indirekt motprestation 

förelegat hänvisade förvaltningsrätten till Saltå Kvarn-målet och menade att det inte fanns 

någon egentlig anknytning mellan MAX restaurangverksamhet och trädplanteringen i Uganda.  

 

Kammarrätten i Sundsvall utgick från både Saltå Kvarn och PLM i sin bedömning. I 

bedömningen, som alltså skedde innan avgörandet i Arla-målet, konstaterade kammarrätten helt 

                                                 
157 Skatteverkets rättsfallskommentar, 2018-11-02. 
158 Skatteverkets rättsfallskommentar, 2018-11-02. 
159 Skatteverkets rättsfallskommentar, 2018-11-02. 
160 Förvaltningsrätten i Luleå 2016-06-15, mål nr 1504–15 och 1505–15. 
161 Förvaltningsrätten i Stockholm 2016-04-29, mål nr 21847–15. 
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sonika att ”[d]et saknas direkta motprestationer och det föreligger inte heller, som i RÅ 1976 

ref 127 I, någon stark anknytning mellan bolagets verksamhet och den verksamhet som 

stöds.”162 Någon ytterligare förklaring framfördes inte, rätten nöjer sig med att instämma i 

Skatteverkets bedömning att MAX inte heller kan få avdrag för åtgärder kring hanteringen av 

en utgift som inte är avdragsgill.163 I oktober 2018 kom HFD med ett slutligt beslut om att inte 

meddela prövningstillstånd, vilket innebär att kammarrättens dom står fast.164 Trots likheterna 

med Arlas fall fick inte MAX sin sak prövad av HFD och de fick således inte avdragsrätt för 

utgifterna för trädplanteringen. Klimatkompensation är dock fortfarande en viktig strategi i 

MAX affärsidé, och de kommunicerar detta utåt, bland annat genom att öppet debattera 

klimatkompensationens verkan.165 ”Max kommer fortsätta klimatkompensera oavsett om vi får 

dra av kostnaden eller ej eftersom vi ser nyttan för oss som företag, för världen och för 

kommande generationer. Men vi tycker att det vore uppseendeväckande och felaktigt om den 

juridiska processen slår fast att klimatkompensation är en gåva. En gåva till vem? Kommande 

generationer? Till världen?”, säger VD Richard Bergfors på MAX.166  

 

4 Analys 
 

I detta avslutande kapitel kommer jag kort sammanfatta uppsatsens disposition och sedan 

framlägga min analys. Vidare kommer jag visa hur jag har besvarat på mitt syfte och mina 

frågeställningar, och som avslutning kommer mina egna slutord om det rådande rättsläget och 

framtiden. 

 

4.1 Sammanfattning 

I ett försök att belysa situationen gällande svensk rättspraxis på området om avdrag för utgifter 

företag har för klimatkompensation, har jag med hjälp av den juridiska metoden utrett det 

aktuella rättsläget genom lag, praxis och doktrin. Med utgångspunkt i lag, vilket enligt 

rättskälleprincipen är en primär rättskälla, utvecklade jag sedan avdragsrätten med hjälp av 

fallet Procordia som påverkat både begreppsbildningen och efterföljande praxis på 

sponsringsområdet. Procordia och viktiga begrepp på sponsringsområdet överlappar i vissa fall 

                                                 
162 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2017-10-17, mål nr 1867–16, 1868–16. 
163 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2017-10-17, mål nr 1867–16, 1868–16. 
164 HFD:s beslut meddelat i Stockholm den 22 oktober 2018, mål nr 6993–17, 6994–17.  
165 Se t.ex. Veckans Affärer [https://www.va.se/nyheter/2018/11/13/max-burgers-ger-svar-pa-tal-vi-skulle-aldrig-

pasta-att-var-meny-ar-klimatpositiv-om-vi-inte-var-sakra-pa-att-den-ar-det/] 2018-11-19. 
166 Norrbottens-Kuriren. [https://www.kuriren.nu/nyheter/max-vagrar-ge-upp-kampen-8909669.aspx] 2018-11-

19. 

https://www.va.se/nyheter/2018/11/13/max-burgers-ger-svar-pa-tal-vi-skulle-aldrig-pasta-att-var-meny-ar-klimatpositiv-om-vi-inte-var-sakra-pa-att-den-ar-det/
https://www.va.se/nyheter/2018/11/13/max-burgers-ger-svar-pa-tal-vi-skulle-aldrig-pasta-att-var-meny-ar-klimatpositiv-om-vi-inte-var-sakra-pa-att-den-ar-det/
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varandra, varför det föll sig så att dessa beskrivningar fick följa därnäst. Jag beskriver också en 

del oklarheter som uppstått efter Procordia och går också igenom varför inte lagstiftaren velat 

ta vidare åtgärder i fråga om sponsring för att klargöra rättsläget. För att förstå vad Saltå Kvarn, 

Arla och MAX ville pröva i domstol var det nödvändigt att förklara klimatkompensation och 

vad det kan bestå av, samt kritik som lyfts mot trädplantering som metod. De två centrala 

rättsfallen i min uppsats, Saltå Kvarn och Arla, har viss koppling till det äldsta målet i svensk 

rättshistoria som prövat sponsring av miljövårdande slag, PLM-målet. Därför refereras detta 

äldre rättsfall innan jag lite mer ingående beskriver de nyare fallen. Slutligen avrundar jag med 

att behandla MAX, som visserligen inte är ett prejudicerande mål, men som jag ändå finner är 

av intresse jämfört med Arla då det är ett rättsfall som rör lika omständigheter men ändå fick 

olika utgång. Nedan presenterar jag min analys. 

 

4.2 Jämförelse  

I Arla-målet går det enligt mig att ringa in fyra centrala komponenter i företagets framgång i 

målet:  

- Produkterna i fråga orsakar utsläpp  

- Klimatkompensationen marknadsfördes på de aktuella produkterna  

- Kundgruppen de riktar sig till bryr sig om företags miljöpåverkan  

- Arla kunde visa att utgifterna för klimatkompensationen främjat avsättningen.  

 

Den sista komponenten är särskilt intressant, då ökad försäljning enligt den allmänna 

avdragsrätten inte i sig är en förutsättning för avdragsgillhet. Som ovan beskrivits är det inte en 

nödvändighet att en utgift ska generera vinst, utan vikten ligger istället på att det finns en 

koppling mellan företagets utgifter och företagets inkomster. Kundgruppens ökade 

miljömedvetenhet är icke desto mindre en faktor som kan påverka avsättningen. Om ett företag 

är medvetna om att dess kundbas inte är oberörda inför företagets klimatpåverkan kan företaget 

förvänta sig att utgifter för klimatkompensation som marknadsförs på deras produkter kommer 

att påverka försäljningen positivt. Således kan företagets utgifter ta ytterligare ett steg bort från 

gåvobegreppets icke avdragsgilla område.  

 

Vid en snabb anblick förefaller Saltå Kvarn och Arla röra mycket liknande omständigheter. 

Båda fall rör sig om svenska livsmedelsföretag med stor miljöpåverkan och ett stort 

miljöengagemang. Detta engagemang har de valt att omsätta i praktiken genom 

klimatkompensation i form av trädplantering – utgifter båda företag anser vara avdragsgilla då 



33 

 

de syftar till att bibehålla och/eller förvärva inkomster. Inget av företagen har i sin verksamhet 

någon direkt anknytning till trädplantering i östra Afrika. Viljan att ändå klimatkompensera 

tycks grundas i företagens intresse att minska sin klimatpåverkan samt deras kundgruppers 

ökade medvetenhet om densamma. Arla anför att det fanns ett direkt samband mellan de 

klimatkompenserande åtgärderna, marknadsföringen och deras ökade försäljning. 167  Båda 

målen refererar till PLM-målet, vilket visar att det gamla målet från slutet av 70-talet alltjämt 

är av intresse för nutida sponsring. I Arla-målet hänvisade HFD till hur det i PLM-målet 

fastslogs att det finns företagsekonomiska skäl att stödja globalt inriktade miljövårdande 

åtgärder eftersom dessa kan ha positiva effekter för företagets försäljning och vinst. I Saltå 

Kvarn hänvisades till PLM som ett argument för att om ingen direkt motprestation förekommer 

så krävs en stark anknytning mellan den egna verksamheten och verksamheten som stöds. 

Skiljaktiga i skatterättsnämnden drog en parallell mellan den delen av PLM-målet där den 

ekonomiska föreningen inte fick avdragsrätt då deras moraliska ansvar att städa upp i naturen 

ansågs vara allt för generellt för att kunna ses som ett samband mellan verksamheten och det 

lämnade bidraget. Skatterättsnämnden menade att Saltå Kvarn, med dess uttalade ekologiska 

profil, var tvungna att vidta åtgärder av detta slag för att inte urholka sin trovärdighet för 

kunderna.168 Som jag ovan beskrivit kom Skatterättsnämnden senare att bli rättad av övre 

instanser, men deras resonemang är enligt mig intressant, då det anger ett ganska modernt 

synsätt på hur en utgift kan syfta till att bibehålla intäkter. I Arla-målet uttalar HFD just detta, 

att det idag finns en förhållandevis stor medvetenhet hos konsumenter generellt om 

koldioxidutsläpp och de tillhörande riskerna. 

 

Skillnaderna fallen emellan var i slutändan så pass väsentliga att det resulterade i två olika 

utfall. Då likheterna mellan Saltå Kvarn och Arla är så tydliga att urskilja kan deras olika utfall 

te sig uppseendeväckande. Vid en närmare undersökning sätter de två olika utfallen enligt mig 

fingret på vad som krävs för att företag idag ska få avdrag för utgifter för klimatkompensation. 

Det mest uppenbara som Arla vann på och Saltå Kvarn förlorade på är frågan om 

marknadsföring. Saltå Kvarn meddelande inget varken på sin hemsida eller på deras produkter 

om deras klimatkompenserande åtgärder. 169  Arlas marknadsföring om deras 

klimatkompensation skedde i olika medier och på olika plattformar, bl.a. på själva produkterna, 

                                                 
167 HFD 2018 ref 55. (Arla) 
168 HFD 2014 ref 62. (Saltå Kvarn) 
169 HFD 2014 ref 62. (Saltå Kvarn) 
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i tidningar, tv, digitala medier och vid tunnelbanestationer.170 Det här var skatterättsligt en stor 

fördel för Arla då de tillsammans med detta kunde presentera uppgifter som visade att utgifterna 

för klimatkompensation främjat avsättningen av de ekologiska mejeriprodukterna. Sett ur detta 

ljus blir det uppenbart att Saltå Kvarn föll på att de inte tillräckligt lyckades visa att de erhållit 

en motprestation.  

 

Det är svårt att avgöra om hur Saltå Kvarn hade bedömts om det varit föremål för prövning 

idag. Vad som däremot verkar tydligt i Arla-målet är att HFD erkänner att utgifter för 

miljöengagemang hos företag definitivt kan ha affärsmässiga grunder. Bjuvberg och Ceije anser 

att detta tyder på att HFD med Arla velat förtydliga sin praxis, och understryka att uppkomsten 

av ökad goodwill inte hindrar att avdragsrätt kan vara tillämpligt.171 Baserat på detta kan det 

möjligtvis komma att ha en effekt på framtida rättspraxis på det sättet att klimatkompensation 

inte längre nästan per automatik anses vara en gåva. Att Saltå Kvarn inte marknadsförde sina 

klimatkompenserande åtgärder är eventuellt något som hade kunnat ändra utfallet i domen, 

förutsatt att motprestationen varit tydlig och motsvarat ersättningen de lagt ut. När det kommer 

till kravet på indirekt motprestation kan det av tidigare praxis utläsas att kravet på sambandet 

mellan sponsorns och den sponsrades verksamhet är relativt högt ställt. De två föregångarna 

PLM och Falcon som rörde miljövårdande insatser var båda relativt okomplicerade mål. PLM 

hade ett mycket tydligt samband med kostnaderna för städkampanjerna då det faktiskt var deras 

engångsprodukter som skräpades ner i naturen. I och med hotet mot pilgrimsfalkens överlevnad 

höll Falcons varumärke på att ta skada – både symboliskt och bokstavligen. Att PLM:s och 

Falcons miljövårdande åtgärder hade tydligt samband med intäkternas förvärvande och 

bibehållande tycktes det inte råda några större tvivel om. De miljövårdande åtgärderna som 

Saltå Kvarn vidtog innebar däremot enligt HFD varken någon direkt eller indirekt 

motprestation. Ytligt sett finns ingen stark anknytning mellan Saltå Kvarns verksamhet i 

egenskap av ett svenskt livsmedelsföretag och trädplantering i östra Afrika, men hur HFD 

bedömt företagets starka miljöprofil i relation till en indirekt motprestation är oklart. Ceije 

argumenterar för att det inte är helt omöjligt att utsläppskrediter visst kan innebära en direkt 

motprestation, i form av absorberad koldioxid.172 Detta påstående anser jag vara en fråga som 

bör lämnas till rättstillämpningen. I en kommentar menar Bjuvberg och Ceije att HFD i Arla-

                                                 
170 HFD 2018 ref 55. (Arla) 
171 Bjuvberg, Ceije, avsnitt 3, 2018. 
172 Ceije, 2014, sid. 945. 
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målet inte tolkat klimatkompensation i sig som en direkt motprestation.173 Enligt min åsikt hade 

säkert Saltå Kvarn haft större chans till framgång om de helt enkelt kunnat använda sig av de 

klimatkompenserande åtgärderna mer i sin marknadsföring av sina produkter. De hade då på 

ett enkelt sätt kunna visa HFD att de erhållit en direkt motprestation för utgifterna de haft för 

klimatkompensationen. Om en håller med Silfverbergs synsätt att den mindre värdefull 

prestation visst kan utgöra ett fullgott vederlag om den parten anser det, skulle detta kunna vara 

en omständighet som passat Saltå Kvarn. Rättsläget står ändå fast vid att en gåva, hur 

affärsmässig den än må vara, fortfarande är en gåva. 

 

Det faktum att MAX i slutändan inte fick avdragsrätt förefaller enligt mig anmärkningsvärt. 

Sett till omständigheterna är de nästintill identiska som för Arla: ett svenskt företag med ett 

miljöengagemang som klimatkompenserar genom trädplantering, och lägger ner utgifter på att 

marknadsföra sina miljövårdande åtgärder. Det är svårt att i min position dra några större 

slutsatser om hur utgången blivit Max hade föredragits i HFD. Eventuellt hade MAX, om de 

hypotetiskt sett gått upp till förvaltningsrätten idag, fått avdrag baserat på Arla-målet. Min 

uppfattning är dock att MAX borde ha föredragits tillsammans med Arla inför HFD. Eftersom 

MAX inte fick prövningstillstånd att få sin sak prövad i HFD står kammarrättsdomen fast. Mot 

bakgrund av HFD:s strikta bedömning i Saltå Kvarn var det måhända logiskt att kammarrätten 

i Sundsvall nekade MAX avdrag. Mot bakgrund av Arla-domen förefaller det däremot märkligt 

att låta Kammarrättens dom stå fast. Rättsinstansordningen medger emellertid inte att vilka fall 

som helst får prövas i HFD. Rättsläget blev ju redan klargjort i. o. m. Arla. Istället kan frågan 

väckas om varför de inte föredrogs i samma mål. Hur som helst visar att MAX 

klimatkompenserar i alla fall för att det är viktigt för dem, avdragsrätt eller ej. 

 

Saltå Kvarn-målet ledde enligt Persson Österman till missförstånd i efterföljande praxis, men 

att Arla-domen kommer nu tyder enligt mig på att rättsläget anpassar sig efter en ny tid där det 

inte är ovanligt att företag vill sponsra miljövårdande åtgärder. Omständigheterna i Saltå Kvarn 

och Arla har, som jag visat ovan, både likheter och skillnader. Båda gångerna hade HFD:s 

resonemang sin utgångspunkt i Procordia, det fall som överlägset varit det mest influerande 

rättsfall inom sponsring på skatterättsområdet. HFD tog upp Procordia-målet i syfte att klargöra 

rättsläget, vilket väcker frågan om rättsläget verkligen har klarlagts ytterligare. Att HFD i 

Procordia frångick aktiebolags omkostnadspresumtion och bortsåg från att sponsringsavtal 

                                                 
173 Bjuvberg, Ceije, avsnitt 3, 2018. 
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kunde vara affärsmässigt ingångna avtal tycks nästan paternalistiskt, som om rätten inte litade 

på att aktiebolagen själva kunde avgöra det. Kritiker har påpekat att resonemangen i domskälen 

ändå lämnade en del att önska, och även det efterföljande fallet om Saltå Kvarn fick stark 

kritik.174  

 

HFD:s schema för att utreda omständigheterna verkar fortfarande gå ut på att först avgöra om 

det rör sig om sponsring genom att ta hänsyn till om det utgör en omkostnad för intäkters 

förvärvande och bibehållande, sedan en bedömning om det är det avdragsgillt och slutligen om 

det kan röra sig om en gåva, där svaret ligger i om det skett en motprestation eller inte. Det som 

fastslagits i Arla-målet är att omkostnadspresumtionen för aktiebolag fortfarande gäller, men 

företag kan inte få avdrag för utgifter för klimatkompensationen som innebär en ren gåva. 

Kravet på motprestation kvarstår – vilket i Arlas fall tog sig tydligast uttryck i deras 

marknadsföring. Det är som om HFD inte längre uppehåller sig lika länge vid att avgöra om det 

är en gåva eller inte. HFD påminner ändå om att bedömningen ska ske enligt omständigheterna 

i det enskilda fallet. Jag tolkar det som att PLM-målet kan ha större betydelse än väntat i frågan 

om karaktären på företagets produkter och deras aktuella kundgrupp. Vilket företag som helst 

kan inte förvänta sig avdragsrätt på utgifter om de inte får en stark motprestation. Arlas 

framgång låg till stor del i deras kunders ökade miljöintresse och det faktum att deras produkter 

bidrog till koldioxidutsläpp. PLM på 70-talet bidrog till städkampanjen för att det var deras 

engångsprodukter som låg nedskräpade i naturen. Att både Arla och PLM ville så att säga städa 

upp efter sig syftade delvis till att hjälpa deras renommé, även om PLM:s rykte ansågs stå på 

spel på ett sätt som inte Arlas verkar ha gjort.  

 

4.3 Svar på frågeställningarna 

Till sist ska jag nu återknyta till mina frågeställningar och syftet med denna uppsats. Jag har 

med hjälp den skatterättsliga praxisen beskrivit vad HFD har för bakomliggande läge att utgå 

från för det nyss avgjorda Arla-målet som bedömdes ur denna utgångspunkt av skatterättslig 

praxis som växt fram parallellt med kunders ökade miljömedvetenhet.  

 

För att utgifter klimatkompensation ska vara avdragsgillt för företag krävs det att företaget 

tydliggör att det inte rör sig om en gåva. Det är klarlagt genom både lagtext och praxis att en 

ren gåva med klar gåvoavsikt och utan motprestation inte är avdragsgill. För att utesluta att det 

                                                 
174 Se Ceije, 2014, sid. 949. 
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rör sig om en gåva ska företaget erhålla en motprestation. En motprestation kan vara av direkt 

eller indirekt karaktär. En direkt motprestation ska röra sig om något konkret. I 

kultursponsringsfall kan det till exempel handla om biljetter som i Procordia-målet, men när 

det gäller klimatkompensation visar Arla-målet att marknadsföring kan vara en sådan direkt 

motprestation. Att på de klimatkompenserade produkterna sätta märken som tydligt visar att de 

betalt för trädplantering godtogs av HFD. En indirekt motprestation kan å andra sidan 

förekomma om företagets verksamhet har sådan stark anknytning till den sponsrade 

verksamheten att en sponsring ökar värdet på företagets verksamhet. De två tydligaste 

exemplen från praxis är fortfarande PLM- och Falcon-målet. PLM hade ett tydligt samband 

med utgifterna för städkampanjerna då det faktiskt var deras engångsprodukter som skräpades 

ner. Anknytningen mellan Falcon och pilgrimsfalksprojektet var också uppenbart stark. 

Påhlsson förmodade att det på grund av rättsläget efter Procordia-målet var säkrast för företag 

att satsa på sponsring med mätbara motprestationer för att få avdrag för sina utgifter. Spontant 

förefaller en direkt motprestation enligt mig vara enklare att åstadkomma. Att upprätta tydliga 

avtal på sponsring, motprestationer och dess värden torde vara lättare än att bevisa en stark 

anknytning två verksamheter emellan – såvida den inte är uppenbart stark.  

 

Jag har ovan visat hur motiveringarna skilde sig åt i Saltå Kvarn- och i Arla-målet. Kravet på 

motprestation förefaller vara centralt i bedömningen om en kostnad för klimatkompensation är 

avdragsgill då det avgör om det istället utgör en gåva och därmed faller utanför avdragsrätten. 

Jag skulle utifrån kravet på motprestation, så som det uttalas i det material jag tagit del av ovan, 

analysera om Saltå Kvarn och Arla bedömts i enlighet med tidigare krav på motprestation. Av 

vad som framkommit av omständigheterna i Saltå Kvarn-målet så förelåg det ingen 

marknadsföring. Företaget verkar inte ha marknadsfört det klimatkompenserande åtgärderna på 

deras hemsida eller på produkterna. Nu ska nog inte Arla-målet förstås som att en direkt 

motprestation för klimatkompensation endast kan ske genom marknadsföring på de 

klimatkompenserade produkterna, men det framstår som det betydligt enklaste 

tillvägagångssättet. Alldeles säkert kommer företag i framtiden utarbeta nya strategier för hur 

en motprestation för klimatkompensation skulle kunna se ut. Det återstår att se om detta prövas 

i andra mål om andra typer av motprestationer blir föremål för prövning för rättstillämpningen. 

 

Sammanfattningsvis låg båda bedömningar i linje med de tidigare upprättade kraven på 

motprestation. I framtiden kanske det förändras. Indirekt motprestation kanske kan komma att 

utvidgas. Företag med starka miljöprofiler kanske nästan blir tvunget att klimatkompensera för 
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att inte tappa trovärdigheten hos sin kundbas – något som kanske medför att ett företag med 

särskild utvidgad miljöprofil visst kan anses ha en särskild anknytning till klimatkompensation 

som fenomen. Den organisation som utför trädplanteringen kanske inte längre kommer ses som 

ett osjälvständigt subjekt i behov av sponsring, utan att klimatkompensationen snarare tydligt 

kommer utgöra en utgift för att det sponsrande företaget ska bibehålla och förvärva sina 

intäkter.  

 

4.4 Avslutande synpunkter 

En utmaning för framtiden jag vill lyfta är de situationer som kan uppstå då företag inte kan 

visa att deras klimatkompensation lett till ökad vinst. Även Bjuvberg och Ceije berör detta i sin 

analys av Arla-målet.175 Som jag uppfattar det lägger HFD i Arla-målet stor vikt vid just det 

faktum att Arla kan visa att deras klimatkompenserande åtgärder ökat försäljningen. Det är även 

en omständighet som Skatteverket lägger vikt vid i sin rättsfallskommentar.176 Ponera att det 

finns ett företag som vidtagit samma åtgärder med klimatkompensation och marknadsföring, 

men inte lyckas generera samma vinstmarginaler. Visserligen kan jag förstå att Arlas ökade 

försäljning, mot bakgrund av det tidigare låsta rättsläget, var det extra bevis som tippade över 

linjen för att trädplanteringen skulle anses bringa en motprestation. Jag vill emellertid påminna 

om att aktiebolag ska ha rätt till avdrag för utgifter även om de råkar fatta ett dåligt beslut för 

sina affärer. Det ska bli intressant att se om den ökade försäljningen i framtiden kommer tolkas 

som ett krav för att uppfylla en direkt motprestation, samt om fler företag väljer att 

klimatkompensera.  

 

MAX har på grund av sitt CSR-arbete blivit branschetta åtta år i rad i Sustainable Brand Index, 

en studie som kartlägger svenskars syn på företag ur ett hållbarhetsperspektiv, något som 

definitivt kan sporra fler konkurrenter att ge sig in i matchen och satsa på hållbarhet.177 Med 

kritiken som riktas mot trädplantering i åtanke finns det också risker med att fler företag får 

avdrag för något som egentligen inte är särskilt hållbart. Att företag tar sitt miljömässiga ansvar 

genom skatterättsliga verktyg kanske blir mer regel än undantag i framtiden, och det blir inte 

enbart företag med uttalade miljöprofiler som gynnas av detta. Därför kan Arla-domen inte bara 

påverka det skatterättsliga läget om avdragsrätt, utan även till att fler företag sponsrar 

                                                 
175 Bjuvberg, Ceije, avsnitt 5, 2018. 
176 Skatteverkets rättsfallskommentar, 2018-11-01. 
177 Se t.ex. Aktuell Hållbarhet [https://www.aktuellhallbarhet.se/hallbarhetsduellen-max-vs-mcdonalds/] 2018-

11-19. 
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klimatsatsningar. Precis som HFD uttalade i Arla-målet, att praxis inte skulle förstås som att 

klimatkompensation aldrig var avdragsgillt, kan det eventuellt även innebära det motsatta, att 

Arla-målet inte ska förstås som att klimatkompensation alltid kommer vara avdragsgillt. Ett 

praktiskt sätt för företag att öka förutsebarheten och underlätta bedömningen är att vara tydliga 

i sina avtal. Antonsson och Pålsson menar att det i vart fall för större sponsringsbelopp bör 

regelmässigt vara så att både bidragen och motprestationerna anges skriftligt i avtal.178 Detta 

underlättar, inte bara för parterna om tvist skulle uppstå, men också vid kontakt med 

skattemyndigheterna.179 

 

Personligen finner jag det mycket spännande att skatterätten kan vara ett verktyg för företag att 

satsa på klimatkompensation. Visserligen kan klimatkompensation genom trädplantering som 

metod kritiseras, men i det stora hela anser jag att det faktum att det blir billigare för företag att 

klimatkompensera är en bit på vägen i näringslivets ansvarstagande för klimatet. Vissa frågor 

må kvarstå efter Arla-målet, men avgörandet tyder på en positiv utveckling, inte bara inom 

näringslivet utan också inom skatterätten. Denna utveckling har möjlighet att påverka 

konsumenter som vill ha mer miljömedvetna produkter, och som i sin tur sätter press på företag 

att investera ännu mer i hållbarhet. Att det är ett område inom skatterätten som är under 

utveckling tydliggörs även i Skatteverkets rättsfallskommentar där det antyds att avdragsrätten 

kan komma att gälla även för företag som vill klimatkompensera tjänster.180 Förhoppningsvis 

kommer fler företag att följa i Saltå Kvarns, Arlas och MAX fotspår. Nu när det blivit billigare 

för företag att satsa på klimatkompensation, är det med spänning som jag följer utvecklingen 

för att se om fler företag utnyttjar avdragsrätten genom miljövårdande åtgärder. 

  

                                                 
178 Antonsson, Pålsson, 2015, sid. 233. 
179 Antonsson, Pålsson, 2015, sid. 234. 
180 Skatteverkets rättsfallskommentar, 2018-11-01. 
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