Utbetalning av ersättning till domare säsongen 13/14
2013-09-09
Till domare 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.
I samband med match
Föreningen betalar inte domaren i samband med match.
Efter match
Efter matchen ska domaren registrera en reseräkning i Svenska Innebandyförbundets Ekonomiportal
https://ekonomi.innebandy.se.
För att detta ska fungera behöver domaren göra två reseräkningar beroende på vilken typ av
ersättningar som ska betalas ut.
1. Ersättningar som tidigare betalats av föreningen
Matcharvode och restidsersättning (4-12 timmar) ska registreras på fliken ”Matcharvode” i
Ekonomiportalen. Se manualen för detta.
OBS! Ingen skatt dras på dessa ersättningar!
2. Ersättningar som betalas av Svenska Innebandyförbundet
Restidsersättning (över 12 timmar), reseersättning, drivmedelskvitto, förlorad
arbetsförtjänst, traktamente mm ska registreras på fliken ”Svenska Innebandyförbundet” i
Ekonomiportalen. Här är det ingen förändring jämfört med förra året.
Utbetalning till domaren
Domaren får utbetalning av Svenska Innebandyförbundet två gånger per månad; den 10:e och den
25:e. Domaren kan få två utbetalningar beroende på vilken typ av ersättning som betalas ut (se
ovan).
Föreningen är arbetsgivare
Föreningen är din arbetsgivare och ansvarar för att kontrolluppgifter skickas till domarna och
Skatteverket senast den 31 januari. Svenska Innebandyförbundet kommer att säkerställa så att
kontrolluppgifter skickas.
Mer information och FAQ
På www.innebandy.se/domare 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).
Vill du kontakta Skatteverket finns det särskilda handläggare för idrottsföreningar. Dessa kan du som
innebandydomare också använda.
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forforeningarstiftelser/idrottsforeningar/kontakt
personer.4.5fc8c94513259a4ba1d800030895.html

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.

