
Information till dig som ska betala partiskatt - 2022 
 I detta dokument kan du läsa riktlinjerna för hur du som har ett arvoderat förtroendeuppdrag för Vänsterpartiet i 

kommun, region och riksdag ska betala partiskatt. 

 

Hur räknas partiskatten ut? 

Du betalar olika andel i partiskatt beroende på hur du arvoderas. Läs nedan vilket som gäller för dig. På rena 

sammanträdesarvoden behöver du inte betala partiskatt. 

 

För dig med årsarvode – 10%-regeln 

Av årsarvoden (kommunfullmäktige i Stockholm och regionen samt i nämnder och styrelser) inbetalas 10 % 

räknat på bruttosumman (före skatt) i kanslistöd/partiskatt. Inbetalningarna skall göras under samma år som 

arvodet betalas ut. Denna regel gäller förutsatt att det genomsnittliga månadsarvodet ej överstiger fem åttondels 

prisbasbelopp, då tillämpas 5/8-regeln som står nedanför.  

  

För dig som är hel- eller deltidsarvoderad – 5/8-regeln 

Förtroendevalda med hel- eller deltidsarvode förväntas att i enlighet med partiets stadgar betala in hela det 

belopp som överskrider fem åttondels prisbasbelopp. År 2021 motsvarar det 29750 kr netto (efter skatt)/månad. 

Om du har en genomsnittlig ersättning över 29750 men inte mer än 10% mer, så gäller 10%-regeln som beskrivs 

ovan. 

 

Kontrollräkna och meddela ändringar! 

Vi är alla människor, och det kan bli tokigt ibland. Dubbelkolla summan på fakturan med dina lönebesked, och 

om något inte stämmer hör av dig till antingen stadshuset eller regionkansliet beroende på vilket uppdrag du har, 

lägg ekonomi.storstockholm@vansterpartiet.se på kopia! Skicka med eventuella lönebesked/kontrolluppgifter 

och beskriv tydligt vad du upplever är fel så rättar vi till det. 

 

Vem ska du betala till? 

Förtroendevalda i Stockholms kommun och Region Stockholm betalar till distriktet. Nytt för i år är att du får en 

faktura vid årets början, som du kan betala av löpande eller på en gång när det passar dig senast den 30 

november samma år. Ett tips är att dela totalsumman på 12 och lägg in hela årets utbetalningar så är du säker på 

att inte glömma de. OBSERVERA att det nu finns OCR-nummer på din faktura, samt att du måste fylla i OCR-

nummer när du gör en inbetalning till oss. Inbetalningarna görs till distriktets plusgirokonto 57624 - 9, 

betalningsmottagare Vänsterpartiet Storstockholm. Det går inte längre att betala till distriktets gamla 

bankgironummer. 

För heltidsarvoderad rekommenderas att den förtroendevalde ber sitt lönekontor om en med två procentenheter 

förhöjd skattenivå, för att undvika kvarskatt (avdrag görs från partiskatten motsvarande 32% skatt). Ett avdrag 

för heltidsarvoderade politiker som inte får utbetalt tjänstepension görs avdrag på sin partiskatt upp till 2000:-

/månad som ersättning för utebliven tjänstepension. Förtroendevalda i riksdagen och EU-parlamentet betalar till 

partiet nationellt. Förtroendevalda i länskommuner betalar till respektive partiförening.  

 

Om du inte kan betala? 
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Distriktsstyrelsens VU (verkställande utskott) kan godkänna ett lägre belopp än 10% av årsarvodet om det finns 

goda anledningar till det. Du ansöker om nedsättning av beloppet eller om att få en avbetalningsplan genom att 

skicka ett mejl till ekonomi.storstockholm@vansterpartiet.se. Ange orsak till att du ansöker om nedsättning eller 

anstånd, bifoga om möjligt underlag som styrker dina uppgifter. Exempel på orsaker som kan vara grund för 

nedsättning är om du haft drastiskt ändrade ekonomiska förhållanden, sjukdom eller liknande. Om du vill göra 

en avbetalningsplan betala in en del av beloppet (minst 20%) och mejla till 

ekonomi.storstockholm@vansterpartiet.se med förslag på hur du vill göra kommande inbetalningar. Bifoga 

fakturan det gäller. 

 

Vad händer om du inte betalar? 

Distriktet lägger varken på påminnelseavgifter, ränta eller gör inkassokrav. Ansvaret att betala sin partiskatt 

ligger på den som har förtroendeuppdrag, men distriktet håller koll på utfakturerat belopp, inbetalningar och 

kvarvarande skuld, och presenterar en sammanställning årligen inför distriktsstyrelse, resp. kommunfullmäktige- 

och regiongrupp årligen.  
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