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KLAGANDE
Skatteverket
171 94 Solna

MOTPART
Sapa Profiler AB
574 81 Vetlanda

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Jönköpings dom den 15 februari 2008 i mål nr 1096-05, se bilaga

SAKEN
Inkomsttaxering 2002

___________________

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten avslår överklagandet.

Regeringsrätten fastställer vad kammarrätten beslutat om sekretess.

YRKANDEN M.M.

Skatteverket yrkar att Sapa Profiler AB vid inkomsttaxeringen 2002 endast ska

ges avdrag för utgifter för reklamgåvor med ett inköpspris om högst 180 kr per

styck exklusive mervärdesskatt. Skatteverket anför bl.a. följande. För att en gåva

ska kunna betraktas som en reklamgåva måste gåvan bestå av en artikel som kan

anses medföra reklam för det utgivande företaget. Vanligtvis är det – som i
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förevarande fall – fråga om artiklar av olika slag försedda med företagets namn

eller logotyp. För avdragsrätt måste det vara fråga om artiklar som saknar

personlig karaktär, dvs. artiklar som delas ut i större mängd till allmänheten,

presumtiva kunder eller till en större kundkrets. En gränsdragning måste ske mot

avdragsförbudet för rena gåvor. De artiklar som Skatteverket ifrågasätter

avdragsrätt för i förevarande fall utgörs av diverse klädesplagg, ryggsäckar,

termosar, guldpennor och Delicard. Vad gäller klädesplaggen är det fråga om

tenniströjor, fleecetröjor, polotröjor, shorts, skjortor, blusar och jackor. Kläderna

synes vara av god kvalitet och de kan ofta erhållas i olika färger och storlekar.

Enligt Skatteverket är det fråga om relativt exklusiva gåvor, vilka har personlig

karaktär och ett inte ringa ekonomiskt värde. Vad gäller de andra typerna av gåvor

har dessa inköpts endast i ett mycket litet antal. Mot denna bakgrund och med

hänsyn till inköpspriserna anser Skatteverket att även dessa har personlig karaktär

och ett inte ringa ekonomiskt värde. Vad som menas med ringa värde förändras

naturligtvis över tiden. Enligt Skatteverkets mening kan ett inköpspris om högst

180 kr exklusive mervärdesskatt betraktas som ringa värde vid inkomstaxeringen

2002. Dyrare artiklar kan inte anses ha ett sådant obetydligt värde som förutsätts

för avdragsrätt för reklamgåva.

Sapa Profiler AB bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. De

skattemässiga utgångspunkterna för reklamgåva respektive representationsgåva är

inte jämförbara. När det gäller godtagbart värde för en reklamgåva finns ingen

beloppsgräns angiven i lag eller förarbeten. Inte heller praxis inom området pekar

på någon beloppsgräns. I stället bestäms denna efter vad som är rimligt i det

enskilda fallet. Ska något annat gälla torde det åligga lagstiftaren att justera den

aktuella lagtexten.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Enligt huvudregeln för avdrag för utgifter i inkomstslaget näringsverksamhet i

16 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska utgifter för att

förvärva och bibehålla inkomster dras av som kostnad. Utgifter för att främja ett

företags försäljning, såsom utgifter för representation och marknadsföring, är
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avdragsgilla enligt detta lagrum. I 16 kap. 2 § finns bestämmelser som begränsar

rätten till avdrag för utgifter för representation och representationsgåvor till vad

som kan anses som skäliga utgifter.

I 9 kap. IL finns bestämmelser om sådana utgifter som inte får dras av i något

inkomstslag. Enligt 9 kap. 2 § andra stycket gäller detta utgifter för bl.a. gåvor.

Stöd för att avdrag kan ges för representations- och reklamgåvor kan hämtas från

såväl förarbeten (prop. 1963:96 s. 23) som rättspraxis. Utgifter för reklamgåvor

får anses utgöra sådana kostnader för marknadsföring som är avdragsgilla enligt

huvudregeln i 16 kap. 1 § IL. I denna bestämmelse finns ingen sådan begränsning

i avdragsrätten till skäliga utgifter som gäller för utgifter för representation enligt

16 kap. 2 §. Avdragsrätten bortfaller dock om avdraget skulle komma att stå i strid

med avdragsförbudet för gåvor.

Syftet med reklamgåvor är vanligtvis att göra produkter och varumärken kända.

Reklamgåvor är därför oftast försedda med det givande företagets logotyp eller

liknande och de är avsedda för en större krets. Om värdet på det bortgivna

motsvarar reklamvärdet föreligger ingen gåva och det saknas förutsättningar att

tillämpa avdragsförbudet i 9 kap. 2 §.

I praxis har avdrag för utgifter för reklamgåvor godtagits om gåvorna utgjort

enklare presentartiklar av förhållandevis ringa värde (se bl.a. RÅ 1967 Fi 437 och

RÅ 1970 Fi 16). Regeringsrätten uttalade i RÅ 2000 ref. 31 I att anledningen till

att gåva inte bedömts föreligga i dessa fall torde vara att

förmögenhetsöverföringen normalt sett är ringa och att det finns ett påtagligt

samband mellan ”gåvan” och företagets näringsverksamhet.

I lagen saknas beloppsramar för avdrag för utgifter för reklamgåvor. Detta innebär

att bedömningen av vad som kan anses vara ett beloppsmässigt godtagbart avdrag

måste utgå från omständigheterna i det enskilda fallet. Skatteverket har gett

bolaget avdrag för utgifter för artiklar vars inköpspris inte överstiger 200 kr per

styck inklusive mervärdesskatt. Dessa artiklar består av pennor, T-shirts,
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golfbollar m.m. försedda med företagets logotyp. Kammarrätten har godtagit

utgifter för reklamgåvor vars inköpspris inte överstiger 350 kr per gåva inklusive

mervärdesskatt. Dessa artiklar består av ståltermosar, diverse klädesplagg,

guldpennor samt Delicard försedda med företagets logotyp. Enligt

Regeringsrättens bedömning får de artiklar som kammarrätten godtagit i

förevarande fall anses utgöra sådana reklamgåvor av enklare slag och ringa värde

som inte omfattas av avdragsförbudet för gåvor. Överklagandet ska därför avslås.
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