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FJERN FAGFORENINGSFRADRAGET!
Det norske skattesystemet har gjennomgått flere store skattereformer de senere tiårene.
Skattereformen i 1992 fjernet en rekke særfradrag som gjorde skattesystemet mer universelt, og
fjernet en rekke samfunnsøkonomiske effektivitetstap. I dag har det norske skattesystemet atskillig
flere særfradrag, men enkelte gjenstår. Et av de er fradrag for fagforeningskontingenten, og det gis
fradrag opp til 3850 kroner. Fradraget betyr i praksis at om lag halvparten av fagorganisertes
kontingent blir kompensert gjennom skattefradrag. Fordelt på om lag 1,7 millioner fagorganiserte blir
dette et betydelig beløp, og fradraget for fagforeningskontingenten koster staten 1,3 milliarder kroner
på årsbasis i tapt skatteinngang. Til sammenligning utgjør de samlede skattelettene til regjeringen
Solberg fra 2013 til i dag om lag 21 milliarder kroner.
Skatt er et nødvendig onde, og i utgangspunktet er lavere skatt et gode for skattebetalerne og
derigjennom økonomien som helhet. Høyres Studenter mener lavere skatt for den jevne skattebetaler
er et mål i seg selv, og at det norske skattesystemet fremdeles kan gjøres mer effektivt. Skatteletter til
den jevne skattebetaler er mer vekstfremmende enn særfradrag fordi den belønner folk for deres
arbeid, og gir sterkere incentiver til å jobbe. Skatteletter gir også folk mer å rutte med, og øker
forbruket sitt – som igjen bidrar til verdiskapning og flere arbeidsplasser. I en tid hvor Norge møter
større utfordringer som følge av oljevirksomhetens avtagende lønnsomhet er det riktig politikk å legge
til rette for verdiskapning og arbeidsplasser i fastlandsøkonomien.
Fagforeningsfradraget er ineffektivt fordi det først og fremst ikke belønner arbeid, men medlemskap i
utvalgte organisasjoner. Fradraget er derfor overflødig, og børstrykes til fordel for mer
vekstfremmende innretninger, herunder senkning av den generelle skattesatsen og økte bunnfradrag.
Skattesystemet skal ikke være et verktøy for å oppmuntre folk til å være medlem av utvalgte
organisasjoner.
Høyres Studenter vil:


Fjerne fradraget for fagforeningskontingent



Senke den generelle skattesatsen fra 23 prosent.



Øke bunnfradrag og maksimalgrensen for skattefri inntekt.

