Till
berörda föreningar
Resefördelning gällande Domarkostnader för Herrar Div. 4 Elit, Div.4, Div.5,
Utv.serie Elit, A samt Damer Div.2.

Smålands Fotbollsförbund tillämpar sedan ett antal år tillbaka kostnadsfördelning av
domarnas resekostnader vid seriematcher där matcherna döms av domarteam (3 domare).
Det innebär att samtliga resekostnader inom samma serienivå efter säsongen slut fördelas jämt
mellan föreningarna i serienivån.
För att detta ska kunna ske, skall varje förening efter säsongen sammanställa sina kostnader
på bif. blankett och sända in den till SmFF.
Så här går det till:
Vad föreningen skall göra
Föra in domarnas reskostnader på blanketten som erhålls med detta brev.
Endast milersättning samt restidsarvode skall medräknas ej matcharvode
Fyll i vilka matcher det gäller ex.
Datum
21/5

Match
Hemmalag – Bortalag

Summa reskostnad
(totalt för matchen)
715:-

Vad vill Smålands FF ha in?
- Originalet på sammanställningsblanketten.
- Föreningen sparar domarkvitton för respektive match för ev. komplettering/kontroll.
När skall sammanställningen in?
När seriespelet är avslutat, dock senast 21 oktober, skall sammanställningen vara Smålands
FF tillhanda. Observera att kostnadsfördelningensprincipen endast gäller för ordinarie
seriematcher. d.v.s. inte för kval/träningsmatcher.
För sent insänd redovisning kan medföra straffavgift enl. TB 2 kap 47 §
Besked om fördelning?
Smålands FF granskar alla underlag och fördelar kostnaderna inom varje serienivå.
c:a 1 december får föreningen besked om fördelningen och, beroende på om den enskilda
föreningen ligger under eller över genomsnittskostnaden för serienivån, faktureras alternativt
återbetalas mellanskillnaden från Smålands FF.
Vem lämnar kontrolluppgift?
Föreningen är som utbetalare av skattepliktig ersättning skyldig att lämna kontrolluppgift till
skattemyndigheten.
Vänliga hälsningar
SMÅLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Magnus Appelberg
magnus.appelberg@smalandsfotbollen.se

Blanketten kan hämtas på
www.smalandsfotbollen.se/dokumentbank

Sammanställningen av resekostnader ej matcharvode för domare och ass. domare i herrar
Div. 4 Elit, Div. 4, Div.5, utvecklingsserie Elit, A samt damer Div.2 för 2013.
Endast seriematcher skall räknas med. (ej kval/träningsmatcher)
Datum

Match

Summa reseersättning
(avser totalt/match)

SUMMA
Denna blankett skall tillsammans med kopior av domarnas reskostnader insändas till
Smålands Fotbollsförbund, Box 484, 551 16 Jönköping senast 21 oktober
________________________________
Föreningens namn

________________________________
Division och serie (t.ex. H4 NV)

________________________________
Underskrift

________________________________
Datum

_________________________________
Namnförtydligande

