Solidarisk fördelning av domarkostnader SFL och RFL

SVENSKA
FOTBOLL
FÖRBUNDET

BOX 1216
SE-171 23 SOLNA

Svenska Fotbollförbundet tillämpar sedan flera år tillbaka en solidarisk fördelning av
domarkostnader inom serienivåerna SFL, Futsal div 1 herrar samt RFL,
se 2 kap. 27- § FTB. Det innebär att samtliga domarkostnader, - exklusive
matcharvodena, efter säsongens slut fördelas jämnt mellan föreningarna inom den
aktuella serienivån.
From 2020 begär alla domare i serienivåerna SFL och RFL sina ersättningar i en
ny funktion i Fogis, så snart som möjligt efter match. Information om digitala
arvoden har skickats ut till samtliga föreningar, vilket innebär att föreningar inte
längre ska betala ut ersättningar till domare via Swish eller med kontanter.

SWEDEN

EVENEMANGSG. 31

TELEFON
08-735 09 00

(Futsal div.1 kommer säsong 20/21 fortsättningsvis redovisa som vanligt på
pappersblankett. Separat information tillhandahålls dem).
Vad föreningen ska göra
Se till att samtliga domare i ovan nämnda serienivåer SFL och RFL registrerar sina
arvoden och ersättningar i Fogis.

TELEFAX
08-735 09 01

E-POST
svff@svenskfotboll.se

WEBBPLATSER
svenskfotboll.se
fogis.se

Vad gör SvFF?
Efter säsongens slut och då samtliga domare har fått sina ersättningar utbetalda av
föreningen tar vi ut rapporter från Fogis, sammanställer föreningarnas kostnader,
exklusive arvode, och gör en fördelning som vanligt.
Observera att kostnadsfördelningsprincipen endast gäller för ordinarie seriematcher,
dvs. inte för till exempel kval-, cup- och slutspelsmatcher.
De föreningar som haft lägst kostnader får betala in till fördelningspotten och de som
haft högst kostnader får tillbaka pengar.

BANKGIRO
620-7799

PLUSGIRO
4633-4

Besked om fördelning
SvFF granskar alla rapporter och fördelar kostnaderna inom varje serienivå. Omkring
två månader efter säsongens slut får föreningarna besked om fördelningen och,
beroende på om enskild förening ligger under eller över genomsnittskostnaden inom
serienivån, faktureras alternativt återbetalas mellanskillnaden från SvFF.

ORGANISATIONSNUMMER
815200-1916

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.

