Information om skatter och avgifter i samband med utbetalning av
ersättningar för idrottslig verksamhet – Inkomståret 2018
Denna information är en kort sammanfattning som bygger på den information som finns på Skatteverkets
hemsida www.skatteverket.se (under fliken Föreningar – Idrottsföreningar). Där finns också annan riktad
information till idrottsföreningar att läsa.)

Avdrag för preliminär A-skatt
Skyldighet att innehålla skatt vid utbetalningar till idrottsutövare * föreligger endast om den totala
skattepliktiga ersättningen beräknas överstiga ett halvt prisbasbelopp för hela året. (Detta undantar dock
inte inkomsttagaren att betala skatt för hela ersättningen).
För föreningens kanslipersonal och andra icke idrottsutövare (kursledare, styrelseledamöter m fl) är man
skyldig att innehålla skatt på all ersättning som överstiger 999 kr. (Detta undantar dock inte inkomsttagaren
att betala skatt för hela ersättningen).

Arbetsgivareavgifter
Idrottsutövare
Föreningen ska endast betala arbetsgivaravgifter på skattepliktiga ersättningar till idrottsutövare, om de
totalt för en person uppgår till ett halvt prisbasbelopp eller mer för hela året, vilket för 2018 är 22 750 kr
(helt prisbasbelopp 45 500 kr). Arbetsgivaravgifter erläggs i sådana fall för hela beloppet, dvs från första
kronan.
Övriga arbets- & arvodestagare i föreningen
För de arbets- eller arvodestagare i föreningen som ej räknas till gruppen idrottsutövare betalas
arbetsgivaravgift då den totala skattepliktiga ersättningen för året överstiger 999 kr. Arbetsgivaravgifter
erläggs i sådana fall för hela beloppet, dvs från första kronan.

Skattepliktiga och ej skattepliktiga ersättningar
Vad är skattepliktiga inkomster och ersättningar ?
Löner, arvoden (domararvoden, spelarpremier mm), ersättning för förlorad arbetsförtjänst, restidsarvoden
(domare), bilersättning som överstiger schablon (18:50/mil) vid bortamatcher och andra tjänsteresor.
Bilersättning för resor i samband med träning på ordinarie träningsplats (”tjänsteställe”) och tävlingar på
hemmaplan betraktas som lön från första kronan. För den enskilde idrottsutövaren/inkomsttagaren gäller
vid deklarationstillfället samma avdragsregler som för andra inkomsttagare för resor mellan bostad och
arbetsplats.
Endagstraktamenten (utan övernattning) samt traktamenten med övernattning som överstiger schablon
(schablon är 230 kr/dag)
Ej skattepliktiga ersättningar (OBS gäller ej domare – se info nästa sida!)
Bilersättning enligt schablon (högst 18:50 kr / mil) se dock även ovan vad som gäller resor till ordinarie
träningsplats. Traktamentsersättningar (med övernattning) inom och utom landet, upp till avdragsgilla
schablonbelopp, Ersättningar för gjorda utlägg mot kvitto (t ex flyg, tåg, hyrbil, taxi, hotell).

* definition idrottsutövare: spelare, tränare, domare, materialförvaltare, ledare som
regelmässigt medverkar vid träningar, matcher o dyl, tävlingsfunktionärer.

1

Fria inställelse- och arbetsresor om ingen annan ersättning erhålls
Om en idrottsutövare som enda ersättning för sitt arbete får resorna till och från arbetsplatsen betalda, är
resorna skattefria. Även kostnadsersättningar för sådana resor är skattefria förutsatt att ersättningen inte
överstiger utgifterna för resorna, eller när det gäller resa med egen bil, 18:50/mil.
Ersättningar till domare är skattepliktiga
En idrottsdomare som är anlitad av en idrottsförening, eller annan arrangör, har normalt sitt tjänsteställe på
respektive plats där matchen eller tävlingen äger rum. Resor mellan bostaden och den plats där matchen eller
tävlingen äger rum räknas därför som inställelseresa eller som resa mellan bostad och arbetsplats. Om
arbetsgivaren betalar ut ersättning för dessa resor ska ersättningen beskattas som lön. Idrottsdomaren
medges avdrag enligt reglerna för resor mellan bostad och arbetsplats.
Det gäller alltså både arvoden, bilersättningar, andra reseersättningar, hotellkostnader etc.
Fortfarande gäller dock den halva prisbasbeloppsregeln, dvs om den totala ersättningen understiger kr 22 750
ska beloppet in i ruta 31 på kontrolluppgiften och medför då inte några sociala avgifter för föreningen.

Kontrolluppgiften för 2018
Skyldighet att lämna kontrolluppgift (KU)
Idrottsföreningar liksom andra arbetsgivare är skyldiga att lämna kontrolluppgift till Skatteverket på
utbetalda skattepliktiga ersättningar som överstiger 100 kr för ett år. Detta gäller både kanslipersonal,
idrottsutövare och andra funktionärer i föreningen.
Var ska beloppen fyllas i på kontrolluppgiften?
Faktaruta för ersättning till idrottsutövare/funktionärer
Ersättning
Kontrolluppgift
Arbetsgiv.avg.
100 kr – 22 749 krr
22 750 kr och
högre

Skatteavdrag

Ruta på KU

JA

NEJ

NEJ *

31

JA

JA

JA
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*) OBS! Ovan avser vad som gäller föreningens skyldighet(av administrativa skäl). För mottagaren är
ersättningen alltid skattepliktig !
Faktaruta för ersättning till övrig personal
Ersättning
Kontrolluppgift
Arbetsgiv.avg.
100 kr - 999 kr
1 000 kr och
högre

Skatteavdrag

Ruta på KU

JA

NEJ

NEJ

31

JA

JA

JA

11

Bilersättning enligt schablon (högst 18:50 kr / mil)
Markera med X i ruta 50
(OBS! ej för domare och för idrottsutövares resor till egna hemmaarena)
Traktamentsersättningar (med övernattning),
inom och utom landet, upp till avdragsgilla
schablonbelopp. (För domare gäller särskild info ovan)
Ersättningar för gjorda utlägg mot kvitto
t ex flyg, tåg, hyrbil, taxi, hotell
(För domare gäller särskild info ovan)

Markera med X i rutorna 51 &
52

Markera med X i rutorna 55 – 57

Registrera kontrolluppgift på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se
Det går att lämna kontrolluppgifter via Skatteverkets hemsida där man kan registrera KU om man saknar
löneprogram och inte har möjlighet att skicka fil. Ytterligare information finns på deras hemsida på Internet
(Företag - Arbetsgivare – Kontrolluppgifter).
Solna i februari 2018 Svenska Fotbollförbundet, Annci Edholm Löf Tfn 08 735 95 37
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