
    

DIK, Bondegatan 21, 116 33 Stockholm  •  dik.se Sid 1 (2) 

 

 

 

 

 

2017-11-22 

 

Yttrande:  Återinförande av skattereduktion för 

fackföreningsavgift (Fi2017/03845/S1)  

 

DIK är ett Sacoförbund med 21 000 akademiskt utbildade medlemmar som 

är yrkesverksamma inom kultur, kommunikation och media. DIK:s 

medlemsgrupper finns över hela arbetsmarknaden, främst inom offentligt 

finansierad verksamhet, och medlemsgruppen är till största delen kvinnor.  

DIK har tagit del av Finansdepartementets promemoria Återinförande av 

skattereduktion för fackföreningsavgift (Fi2017/03845/S1) 
 

Övergripande  
 

DIK välkomnar de förslag som läggs i promemorian, och delar åsikten att 

en skattereduktion för medlemskap i fackförening stärker arbetstagarnas 

ställning på arbetsmarknaden, något som i sin tur stärker den svenska 

partsmodellen. Vi delar också åsikten att det system som fanns 2002-2006 

var väl fungerande, och hoppas att det får finnas kvar i framtiden.  

En föränderlig och digitaliserad arbetsmarknad ställer högre krav på både 

arbetstagare och arbetstagarorganisationer. För att kunna möta 

framtidens krav på flexibilitet och förändrade anställningsformer, och för 

att bibehålla och utveckla den svenska partsmodellen, är det avgörande att 

organisationsgraden ökar.  

 

4.4 Utländska avgifter 

I promemorian föreslås att skattereduktion för medlemsavgift till 

utländska arbetstagarorganisationer ska göras efter begäran, om personen 

är obegränsat skattskyldig, och inkomst av förvärvsarbete i det andra 

landet tas upp till beskattning i Sverige. 
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DIK ställer sig bakom förslaget. Att en person som skattar i Sverige men är 

medlem i en arbetstagarorganisation utanför Sverige ska kunna dra nytta 

av reducerad avgift ser vi som positivt. 

Likabehandling av arbetstagare oavsett om arbetstagarorganisationen är 

svensk eller utländsk, är av avgörande vikt. Vidare gynnar detta förslag 

den internationella fackföreningsrörelsen.   

 

5.1 Kontrolluppgiftsskyldighet  

Promemorian föreslår att en kontrolluppgiftsskyldighet om 

skattereduktion för fackföreningsavgift införs. 

DIK tillstyrker förslaget. Det kommer att innebära merarbete för 

fackförbunden, men den administrativa bördan uppvägs väl av de positiva 

effekter som fackföreningsrörelsen och den svenska partsmodellen 

kommer få av förslaget.  

 

5.2 Känslig personuppgift 

I promemorian föreslås att kontrolluppgift inte ska lämnas om 

medlemmen i arbetstagarorganisationen skriftligen hos organisationen 

begärt detta. 

Skrivningen om sekretess är viktigt för att alla medlemmar ska känna sig 

trygga att nyttja den reducerade fackavgiften. DIK anser att skyddet genom 

absolut sekretess är väl avvägt och kommer skydda våra medlemmars 

intressen.  Det uppfyller de krav på anonymitet som skyddar de 

medlemmar som vill och behöver det. 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Anna Troberg 

Förbundsordförande DIK 

 


