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Ja till tonnageskatt från kommissionen

Det blev till slut ja till svensk tonnageskatt från EU-kommissionen. I juli var Sjöbefälsföreningen i
Bryssel tillsammans med Seko sjöfolk och Svensk sjöfart för att övertyga kommissionen om vikten
av svensk tonnageskatt.
– En enig näring fick till slut gehör. Vi är mycket glada att EU sagt ok till Sveriges förslag till
tonnageskatt. Förhoppningsvis har både EU och Sverige lyssnat då sjöarbetsmarknadens parter
ställt upp och gemensamt drivit denna fråga, säger Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen.

Avtalskonferens i september

Den 13–14 september hålls en avtalskonferens på Sjöfartshotellet i Stockholm. Alla
klubbordförande och fackliga förtroendemän är välkomna att delta för att diskutera
förutsättningarna inför den kommande avtalsrörelsen. Kallelse har skickats ut separat. Har du inte

fått någon kallelse och vill delta så hör av dig till kansliet på 08-518 356 00 eller sbf@sjobefal.se.
Sista anmälningsdagen är 5 september.

Nu kan du betala din medlemsavgift via e-faktura

Nu finns möjligheten att betala din medlemsavgift till Sjöbefälsföreningen via e-faktura. Vill du
betala via e-faktura så logga in på din internetbank och anmäl dig.

Felaktigheter i sjölöneprogram

Det har visat sig att många av våra medlemmar drabbats av restskatt utöver det vanliga och att
detta beror på buggar i sjölöneprogrammen.
För dem som använder Omborddata så har skattefria ersättningar (t.ex. ersättning av utlägg för
resor eller läkarintyg) rapporterats in som skattepliktig ersättning för vilket skatt ej är dragen,
vilket medför att den enskilde därmed felaktigt får högre skatt.
För dem som använder Omega så har dagar i fjärrfart rapporterats in som närfart till
Skatteverket, trots att det står fjärrfart i blanketten KU16. Detta medför att den som seglat i
fjärrfart felaktigt hamnat i en högre skattetabell.
Om du har råkat ut för detta så gå in på Skatteverket.se och sök efter blankett SKV 6891
”Begäran om omprövning”, ladda hem den, fyll i uppgifter och sänd in till Skatteverket.
Har du råkat ut för någon annan bugg, hör gärna av dig till sbf@sjobefal.se

Biljetter till bokmässan i Göteborg

Sjöbefälsföreningen har ett begränsat antal biljetter till bokmässan i Göteborg. Är du intresserad
så skicka ett mail till sjobefalen@sjobefal.se eller ring Sofi Cederlöf på 08-518 356 50. Först till
kvarn!

Hela Europa går samman för schysta transporter

Skriv under och hjälp oss sätta stopp för oacceptabla affärsmetoder som leder till social dumpning
och lönedumpning! Det är uppmaningen i en stor namninsamling som startade den 28 september.
Den löper under ett år och görs gemensamt i alla EU-länder inom ramen för kampanjen "Fair
Transport Europe".
Målet med kampanjen och namninsamlingen är att få transportbranschen på ny kurs med en rad
konkreta förslag. Förslagen syftar till att göra EU-reglerna kring transporter skarpare samt
förbättra kontrollerna för att stävja missbruket av arbetskraft.
Initiativtagare är Europeiska Transportarbetarfederationen (ETF) och dess 230 medlemsförbund
varav Sjöbefälsföreningen är ett.
Formellt är namninsamlingen ett så kallat medborgarinitiativ, sanktionerat av EU-kommissionen.
Om insamlingen får 1 miljon underskrifter är kommissionen därmed skyldiga att behandla frågan
och ta ställning till eventuell ny lagstiftning. Observera att även anhöriga kan skriva under
uppropet.
Till namninsamlingen

Följ oss på vår hemsida och på Facebook och Twitter

Du kan även få aktuell information från Sjöbefälsföreningen på vår hemsida och på vår
Facebooksida. Där kan du också lägga in egna kommentarer till föreningen. På Twitter lägger vi
varje dag ut tweets som länkar dig vidare till intressanta sjöfartsrelaterade artiklar och händelser

över hela världen. Du når dem genom att klicka på Facebook och Twitter nedan eller via
direktlänkar på vår hemsida.
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