Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Stockholm 17 januari 2019

Remissvar: Avskaffad skattereduktion för
fackföreningsavgift Fi2018/03888/S1

Finansdepartementet har gett Akademikerförbundet SSR möjlighet att yttra
sig över rubricerat betänkande såväl som direkt remissinstans som via Saco.
Betänkandets förslag i korthet:
I denna promemoria föreslås – i enlighet med riksdagens tillkännagivande
den 12 december 2018 (prop. 2018/19:1, bet. 2018/19: FiU1, reservation 5
under punkt 2, rskr. 2018/19:62) – att skattereduktionen för
fackföreningsavgift ska avskaffas från och med den 1 april 2019.
Våra kommentarer:
Precis som arbetsgivare får dra av kostnader betalda till
arbetsgivarorganisationer avseende medel för konfliktändamål
(Inkomstskattelagen 1999:1229 16 kap, 13 §) bör även arbetstagares avgift
till sin partsorganisation, dvs fackförbund, vara avdragsgill. Neutraliteten i
skattesystemet och likabehandlingsprincipen är avgörande för dess
legitimitet.
Avdragsrätten för fackföreningsavgift är också avgörande för att stärka den
svenska partsmodellen där parterna har långtgående ansvar för regleringen
av arbetsmarknaden. Det är rimligt att staten understödjer partsmodellen,
inte bara i lagar rörande arbetsmarknaden, utan även i skattesystemet. Vi
kan i det avseendet citera riksdagen själv som för mindre än ett år sedan
yttrade: ”utskottet tycker att det är viktigt att skydda den svenska modellen
där många organiserar sig fackligt och där fackförbunden och
arbetstagarorganisationer är starka”. Det förhållandet har inte förändrats.
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Fackförbunden har även ett långtgående ansvar för att trygga den
ekonomiska situationen för arbetssökande, genom såväl
arbetslöshetskassorna som genom partsgemensamma
omställningsorganisationer. Därmed anser vi att det, istället för ett
borttagande av avdragsrätten för fackföreningsavgift, borde införas en
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avdragsrätt även för avgiften, för den enskilda, till arbetslöshetsförsäkringen,
som var fallet fram till 2007.
Om avdragsrätten borttages anser vi att det är rimligt att det inte sker under
löpande beskattningsår vilket föreslås (1 april 2019), utan först till 1 januari
2020. Därmed finns en möjlighet att förslaget bekräftas eller avstyrks i
vårändringsbudgeten vilket är av värde eftersom förslaget möjligen inte
företräds av en majoritet i riksdagen. Detta senareläggande av
ikraftträdandet anser vi är avgörande också för att minska ryckigheten i
skattesystemet eftersom avdragsrätten bara funnits i sex månader och ett
borttagande skulle vara olyckligt även ur det perspektivet.
Vi menar att avdragsrätten borde vara kvar i sin nuvarande form dvs med en
rätt att dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen under förutsättning
att medlemsavgiften är minst 400 kronor per år.
Akademikerförbundet SSR avstyrker förslaget att ta bort skattereduktionen
för fackföreningsavgift.
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