Solna oktober 2020
Solidarisk Resekostnadsfördelning för domare 2020/2021
Till ekonomiansvariga för föreningarna i Futsal div 1

SVENSKA
FOTBOLL
FÖRBUNDET

BOX 1216
SE-171 23 SOLNA

Svenska Fotbollförbundet tillämpar en solidarisk kostnadsfördelning av
domarkostnader inom serienivåerna SFL, Div.1 och RFL (enligt samma princip
som tillämpas i de vanliga fotbollsserierna), se 2 kap. 32- § TB. Det innebär att
samtliga domarkostnader, - exklusive matcharvodena, efter säsongens slut
fördelas jämnt mellan föreningarna inom den aktuella serienivån. För att detta
ska kunna göras ska varje förening i Futsal div.1 efter säsongens slut
sammanställa sina kostnader på den blankett som är bifogad. Blanketten ska
därefter skickas via mejl, se mailadress längst ned i brevet, eller post till Svenska
Fotbollförbundet, tillsammans med kopior av domarreseräkningarna.

SWEDEN

EVENEMANGSG. 31

(SFL och RFL betalar from säsongen 20/21 ut domarersättningar via Fogis och
Digitala arvoden och behöver inte redovisa på pappersblankett. För dessa serier
görs fördelningen sen med hjälp av rapporter ur Fogis).

TELEFON
08-735 09 00

Så här går det till:

TELEFAX

Vad föreningen ska göra
Föra upp domarnas kostnader på blanketten. Kostnader för domare som uppstår i
samband med inställda matcher ska också tas med. Matcharvoden ska däremot inte
tas med för någon serienivå, då de är lika.

08-735 09 01

E-POST
svff@svenskfotboll.se

WEBBPLATSER
svenskfotboll.se
fogis.se

BANKGIRO
620-7799

PLUSGIRO
4633-4

ORGANISATIONSNUMMER
815200-1916

Vad vill SvFF ha in?
Ett exemplar av sammanställningsblanketten samt en kopia av varje domarreseräkning.
Original av domarreseräkningar ska alltid sparas hos föreningen för den egna
bokföringen.
När ska sammanställningen skickas in?
När seriespelet är avslutat, dock senast 2021-03-05 ska sammanställningen
vara SvFF tillhanda.
Inkommer inte redovisningen i tid fastställs föreningens utlägg för domarkostnader till
samma belopp som för den förening inom serienivån som redovisat lägst utlägg.
Eftersom de föreningar som haft lägst kostnader får betala in till fördelningspotten och
de som haft högst kostnader får tillbaka pengar, innebär det att en förening som inte
skickar in sin redovisning kan få betala mer än om man hade redovisat sina kostnader.
Besked om fördelning
SvFF granskar alla underlag och fördelar kostnaderna inom varje serienivå. Omkring
den 2021-04-05 får föreningarna besked om fördelningen och, beroende på om enskild
förening ligger under eller över genomsnittskostnaden inom serienivån, faktureras
alternativt återbetalas mellanskillnaden från SvFF.
Vem redovisar till Skatteverket?
Föreningen är som utbetalare skyldig att lämna AGI varje månad eller kontrolluppgift vid
årets slut till Skatteverket. Vi hänvisar till www.skatteverket.se under
/Företag/Föreningar/Ideell förening/Redovisa idrottsersättning

Med vänlig hälsning
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
Har du frågor vänligen kontakta ekonomiavdelningen@svenskfotboll.se.

