SOLNA FEBRUARI
Solidarisk fördelning av domarkostnader 2019
Till ekonomiansvariga för föreningarna i ………………….

SVENSKA
FOTBOLL
FÖRBUNDET

BOX 1216
SE-171 23 SOLNA
SWEDEN

Svenska Fotbollförbundet tillämpar sedan flera år tillbaka en solidarisk fördelning av
domarkostnader inom serienivåerna Superettan - div.3 herrar (domarkostnadsfrågorna i
Allsvenskan administreras av SEF) och Damallsvenskan – div.1 damer,
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 efter säsongens
slut sammanställa sina kostnader på den blankett som finns att hämta på
www.svenskfotboll.se/ekonomi. Blanketten ska därefter skickas via mail, se
mailadresser på nästa sida, eller post till Svenska Fotbollförbundet, tillsammans med
kopior av domarreseräkningarna.

EVENEMANGSG. 31

Så här går det till:
TELEFON

08-735 09 01

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 för alla.

E-POST

Från 2018 räknas även kostnader för fjärde-domare med.

08-735 09 00

TELEFAX

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 den .. (se nästa sida).. ska sammanställningen
vara SvFF tillhanda. Observera att kostnadsfördelningsprincipen endast gäller för
ordinarie seriematcher, dvs. inte för t.ex. kval-, cup- och slutspelsmatcher.
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 … (se nästa sida) ……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 lämnar kontrolluppgift?
Föreningen är som utbetalare skyldig att lämna kontrolluppgift till Skatteverket för
utbetalda ersättningar. Vi hänvisar till vår skatteinformation på hemsidan, se länk ovan.
Med vänlig hälsning
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

För kontaktuppgifter se nästa sida

Datum då domarkostnaderna ska vara inrapporterade 2019:

Serienivå

Skickas in senast den:

Besked lämnas runt den:

Damallsvenskan

2019-11-04

2019-12-16

Elitettan dam

2019-11-04

2019-12-16

Div.1 damer

2019-10-14

2019-12-16

Handläggare Gitte Enger, gitte.enger@svenskfotboll.se
Tel. 08 735 95 79

Superettan

2019-11-08

2019-12-16

Div.1 herrar

2019-11-08

2019-12-16

Div.2 herrar

2019-10-18

2019-12-16

Handläggare Mia Nordqvist, mia.nordqvist@svenskfotboll.se
Tel. 08 735 09 30

Div.3 herrar

2019-10-11

Handläggare Ingela Ringnell, ingela.ringnell@svenskfotboll.se
Tel. 08 735 09 79

2019-12-13

