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Hotell- och restaurangfackets yttrande över promemorian:
Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift
Yttrande
Hotell- och restaurangfacket (HRF) lämnar härmed sitt yttrande över promemorian Avskaffad
skattereduktion för fackföreningsavgift, i enlighet med den möjlighet som har beretts förbundet av
Finansdepartementet.
I promemorian föreslås det att den skattereduktion som infördes vid halvårsskiftet 2018 ska tas
bort 1 april 2019. Detta beroende på att Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation
bifallits i riksdagen.
Hotell- och restaurangfallet avstyrker förslaget. Det finns i dagsläget inga skäl att i snabb takt
genomföra en ogenomtänkt förändring. Att regeringen kan ha skäl att se över hela skattepolitiken
är inget som vi finner osannolikt. Det skulle ge en bättre överblick över de behov som finns i
Sverige och ge de som bor och verkar i landet långsiktiga spelregler snarare än denna ryckighet.
Den svenska modellen bygger på och förutsätter att det finns starka parter på arbetsmarknaden.
Fackföreningarnas uppgift är bevaka löntagarnas intressen och verka för deras bästa i arbetslivet
och i vardagen. Det är med andra ord kontraproduktivt att rucka på maktbalansen på
arbetsmarknaden. Ojämlika parter får det svårare att sluta bra överenskommelser. Det i sin tur
försvagar den svenska modellen.
Företag har rätt att göra avdrag för avgifter till sina organisationer. Om inte löntagare också har
den rätten blir resultatet att arbetsgivarsidan har en fördel framför löntagarsidan, detta utöver den
helt uppenbara rättviseaspekten. Vidare förhåller sig staten inte neutral inför parterna på
arbetsmarknaden. Varför svenska staten med skattepengar vill gynna den ena sidan framför den
andra på arbetsmarknaden är för oss förbryllande och bekymrande.
Vidare kan man som enskild göra avdrag för kostnader som man har behov av i arbetet. Hotelloch restaurangfacket genomför årligen över fler än 5000 fackliga förhandlingar på företag i landet
vilket visar på det behov som löntagaren har av sitt medlemskap i en fackförening.
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Det är av stor vikt att skattepolitiken har en kontinuitet. Skattereduktionen för
fackföreningsavgiften har avskaffats en gång tidigare, återinförts och nu ämnar staten att återigen
ta bort denna rättighet för Sveriges löntagare. Våra medlemmar och övriga löntagare förtjänar att
dels behandlas likadant som sina arbetsgivare och dels slippa att få sina ekonomiska
förutsättningar ändrade med oförutsebara mellanrum.
Tvärtemot denna ryckighet rekommenderar Hotell- och restaurangfacket att regeringen i
kommande vårändringsbudget förutom att behålla skattereduktionen för fackföreningsavgiften
även kraftigt överväga att införa skattereduktion för a-kasseavgift. I likhet med medlemskap i en
fackförening är ett medlemskap i en a-kassa viktig för den svenska modellen. I och med detta
skulle staten även minska risken för att den tvingar Sveriges löntagare att välja mellan
medlemskap i a-kassa och fackförening.

För Hotell- och restaurangfacket

Malin Ackholt
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