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Remissyttrande över promemorian Avskaffad
skattereduktion för fackföreningsavgift
Fi2018/03888/S1
TCO har beretts tillfälle att inkomma med yttrande över
promemorian Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift.
Promemorian föreslår att skattereduktionen för fackföreningsavgifter
ska avskaffas.
TCO inkommer härmed med följande yttrande över förslaget.
Partsmodellen på den svenska arbetsmarknaden är välfungerande
och stärker konkurrenskraften i svensk ekonomi. Modellen bidrar till
en hög sysselsättning och ger förutsättningar att upprätthålla det
svenska välfärdssystemet. Kollektivavtalstäckningsgraden är mycket
hög, konstant över tid och antalet konfliktdagar är bland de allra
lägsta i Europa. Ett fundament i partsmodellen är att det finns
representativa fackföreningar med hög organisationsgrad och
förhandlingsstyrka.
Rätten till skattereduktion för fackföreningsavgift är ett incitament
för fler att bli medlemmar i fackförbund och stärker därför
partsmodellen. Förslaget innebär att kostnaden för
fackföreningsavgiften ökar för de individer som är eller avser att bli
medlemmar i ett fackförbund, givet att den inbetalda avgiften är
minst 400 kr per år. Ett avskaffande av skattereduktionen kan därför
leda till att färre personer blir medlemmar i facket, med risk för en
försvagad partsmodell som följd.
I promemorian anges att andelen fackligt anslutna är ett bristfälligt
mått på fackens inflytande eftersom kollektivavtalen används som
riktmärke vid lönesättning även på arbetsplatser utan eller med låg
anknytning till facket (s.11). Förslaget bedöms därför inte påverka det
fackliga inflytandet i någon avgörande utsträckning.
TCO instämmer inte i den bedömningen. En hög facklig
organisationsgrad är av största betydelse för att de fackliga
organisationerna ska kunna uppträda som trovärdiga företrädare för
arbetstagarkollektivet. Utan medlemmar i ryggen försvagas fackens
inflytande och förhandlingsstyrka. En hög organisationsgrad och
trovärdighet är följaktligen en på lång sikt helt avgörande faktor för
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att bibehålla den höga kollektivavtalsteckningsgraden och
kollektivavtalens genomslag på arbetsmarknaden generellt.
För att upprätthålla en hög organisationsgrad måste det skapas goda
förutsättningar för de fackliga organisationerna att inte endast
behålla befintliga medlemmar, utan även att rekrytera nya. Att
minska kostnaderna för medlemskapet i en fackförening, exempelvis
genom en rätt till skattereduktion, är en metod för att skapa sådana
förutsättningar.
Det kan i sammanhanget även konstateras att arbetsgivares
avdragsrätt för vissa avgifter till arbetsgivarorganisationer ska
kvarstå oförändrad. Ett avskaffande av skattereduktionen för
fackföreningsavgift kan av det skälet uppfattas som bristande
symmetri i regelverket.
TCO avstyrker därför förslaget i sin helhet.
Eva Nordmark

Jens Lidén

Ordförande

Jurist

