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REMISSVAR (Fi2017/03845/S1) 
 
Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift 
 
Promemorians förslag i sammandrag 
4.1 En skattereduktion för fackföreningsavgiften återinförs. 
4.2 De som är obegränsat skattskyldiga under någon del av året har rätt 

till skattereduktionen. 
4.3 Skattereduktionen ska göras med 25 procent av den sammanlagda 

avgift som en medlem under det kalenderår då beskattningsåret går 
ut har betalat in till en sådan arbetstagarorganisation som avses i 6 § 
första stycket lagen om medbestämmande i arbetslivet. 

4.4 Skattereduktion för medlemsavgift till utländska arbetstagar-
organisationer ska efter begäran göras om personen är obegränsat 
skattskyldig och inkomst av förvärvsarbete i det andra landet tas upp 
till beskattning i Sverige.   

5.1 Kontrolluppgiftsskyldighet om skattereduktion för fackförenings-
avgift införs.  

 
Förslagen föreslås träda ikraft den 1 juli 2018. 
 
Sacos yttrande 
Den svenska partsmodellen bygger på att fack och arbetsgivar-
organisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på 
arbetsmarknaden, utan att staten lägger sig i varje beslut. För att 
partsmodellen ska få legitimitet krävs dock att organisationsgraden i 
arbetslivet är så hög som möjligt. Detta är något som förslagen bidrar till. 
Saco tillstyrker därför förslagen. 
 
Sacos ställningstagande  
Skattereduktion för fackföreningsavgifter infördes 1 januari 2002 med 
motivet att arbetstagarorganisationerna har en viktig samhällsfunktion 
och för att skapa en skattemässig likabehandling av medlemsavgifter till 
arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Det är ett motiv som Saco 
ställer sig bakom. När skattereduktionen avskaffades 1 januari 2007 
gjordes det av finansieringsskäl. Dessa skäl saknar idag relevans. 
Förslagen om att återinföra regler för skattereduktionen för 
fackföreningsavgift följer i allt väsentligt den tidigare modellen som 
gällde fram till 2007. Eftersom den tidigare modellen av allt att döma 
fungerade väl, finns ingen anledning att byta modell. Saco tillstyrker 
därför förlaget i alla delar.    
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Bifogar svar från DIK, Jusek, Sveriges läkarförbund, Naturvetarna, 
Akademikerförbundet SSR och Sveriges Ingenjörer 
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