Utbetalning av ersättning till domare säsongen 13/14
2013-09-09
Till föreningar SSL herr och SSL dam, Allsvenskan, Division 1 herr och Division 1 dam.
Fr o m säsongen 2013/14 kommer Svenska Innebandyförbundet att betala ut all ersättning till
domarna för dömning i SSL herr och dam, Allsvenskan och Division 1 herr och dam samt kval- och
slutspelsmatcher. OBS! Det gäller endast seriematcher. Inte träningsmatcher, DM eller liknande.
Med detta förfaringssätt kommer både föreningar och domare att slippa kontanthantering vid
matcherna.
Vid/efter match
Föreningen betalar inte domaren i samband med match. Domaren får utbetalning av Svenska
Innebandyförbundet två gånger per månad; den 10:e och den 25:e. Utbetalning sker av domararvode
och restidsersättning. Ingen skatt dras på utbetalningen. För er egen skull bör ni notera vilka domare
som dömt respektive matcher.
Föreningen är arbetsgivare
Föreningen kommer att vara arbetsgivare och ansvarar för att kontrolluppgifter skickas till domarna
och Skatteverket senast den 31 januari.
Föreningen ska också betala arbetsgivaravgifter om en domare kommer upp i minst ett halvt
prisbasbelopp i ersättningar under ett kalenderår.
Föreningens betalning till Svenska Innebandyförbundet
Svenska Innebandyförbundet fakturerar föreningen vid tre-fyra tillfällen per år (se nedan exempel).
För denna service debiteras föreningen 100 SEK/år.
Serie
SSL herr
SSL dam
Allsvenskan
Div 1 herr
Div 1 dam

Ant
matcher
182
182
264
792
396
1 816

Arvode Ca per förening Tre betalningar
5 000 kr
3 400 kr
3 200 kr
2 160 kr
2 160 kr

65 000 kr
44 200 kr
35 200 kr
23 760 kr
23 760 kr

Brytpunkter/faktureringstillfällen
Brytpunkt 1
Brytpunkt 2
Brytpunkt 3
Brytpunkt 4

24-nov
19-jan
23-mar
13-apr

Efter avslutat seriespel
Efter avslutat kval- och slutspel

Vid varje brytpunkt faktureras föreningarna.
10 dagars betalningsvillkor.
100 SEK/förening debiteras vid första betalningstillfället.

21 667 kr
14 733 kr
11 733 kr
7 920 kr
7 920 kr

exkl. restidsersättning
exkl. restidsersättning
exkl. restidsersättning
exkl. restidsersättning
exkl. restidsersättning

Vid årsskifte och efter säsong
Senast den 15 januari kommer Svenska Innebandyförbundet att skicka ett underlag för
kontrolluppgifter till föreningen. På detta underlag framgår vilka domare som dömt föreningens
hemmamatcher samt hur mycket ersättning som betalats ut vid varje tillfälle.
Underlaget kommer också innehålla nödvändig information som personnummer, adress och epostadress.
Föreningen ska skicka kontrolluppgifter till domarna och Skatteverket senast den 31 januari.
I samband med att föreningen skickar kontrolluppgifter till Skatteverket och till domarna ska
föreningen också meddela Svenska Innebandyförbundet att kontrolluppgifter har lämnats.
Behöver föreningen hjälp med hanteringen av kontrolluppgifter; kontakta Skatteverket eller
Skatteverkets särskilda kontaktpersoner för idrottsföreningar:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forforeningarstiftelser/idrottsforeningar/kontakt
personer.4.5fc8c94513259a4ba1d800030895.html
Efter säsong kommer Svenska Innebandyförbundet att skicka ett underlag till föreningen där det
framgår vilka domare som dömt föreningens hemmamatcher samt hur mycket ersättning som
betalats ut.
Mer information och FAQ
På www.innebandy.se/ekonomi finns en sida som beskriver hanteringen av utbetalning av domarnas
ersättningar. Här kommer vi att fylla på med information efterhand och även svara på frågor av
allmän art (FAQ).

Text ur seriekraven:
Ersättning till domare
Föreningen är i varje enskild match arbetsgivare till domaren. Föreningen kan inte styra vilken
domare som tas ut, då detta beslut tas av Svensk Innebandy.
Alla ersättningar utbetalas av Svensk Innebandy till domaren, två gånger per månad, efter att
domaren kommit in med reseräkning/underlag.
Svensk Innebandy fakturerar föreningen arvode och eventuellt restidsersättning tre-fyra gånger per
år vid tre-fyra givna brytpunkter (betalningsvillkor 10 dagar).
Senast den 15 januari varje år sammanställer Svensk innebandy till föreningen ett underlag för
kontrolluppgift till Skatteverket för domare avseende kalenderåret som gått.
Senast den 31 januari varje år skickar föreningen in kontrolluppgifter till Skatteverket. Kontrolluppgift
ska skickas till domare, samt en kopia skickas till Svensk Innebandy.
För ovan tjänst debiteras föreningen 100 SEK per säsong. Debitering sker vid första
betalningstillfället.
Utbetalning av eventuell reseersättning, logi samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst till domare
sker genom Svensk Innebandys försorg.

