Nivåer domararvoden 2020.
1*/2*
3*
4*/5*
Ingen övre timgräns.

225
250
275

Medlemsförening är inte skyldig att betala ut högre än angivna belopp, oavsett individuella
överenskommelser.
Fr o m 2021 kan inte grenkommittéer besluta om högre arvoden.
Sex varianter
1)
Utbetalare: Medlemsförening
Mottagare: A-skatt, totalt arvode maximalt ett halvt basbelopp/kalenderår
Arvode utbetalas med aktuellt belopp på aktuell nivå och tidsåtgång vid varje tävling.
Tidsåtgång räknas från 30 minuter innan första start till 30 minuter efter sista start för
dagen, samt restid mellan hemmet och tävlingsplatsen tur och retur.
Inga sociala avgifter dras. Kontrolluppgift ska lämnas, skatteavdrag på lägst 30 procent
görs av föreningen, eller om föreningen inte dragit skatt, av mottagaren.
2)
Utbetalare: Medlemsförening
Mottagare: A-skatt, totalt arvode högre än ett halvt basbelopp/kalenderår
Arvode utbetalas med aktuellt belopp på aktuell nivå och tidsåtgång vid varje tävling.
Tidsåtgång räknas från 30 minuter innan första start till 30 minuter efter sista start för
dagen, samt restid mellan hemmet och tävlingsplatsen tur och retur.
Sociala avgifter betalas på hela det utbetalade beloppet, skatteavdrag på lägst 30 procent
görs på hela beloppet. Kontrolluppgift ska lämnas.
3)
Utbetalare: Medlemsförening, ej momspliktig
Mottagare: F-skatt
Arvode utbetalas med aktuellt belopp på aktuell nivå och tidsåtgång.
Tidsåtgång räknas från 30 minuter innan första start till 30 minuter efter sista start för
dagen, samt restid mellan hemmet och tävlingsplatsen tur och retur.
Moms ingår i angivet maxbelopp. Inga sociala avgifter, inget skatteavdrag, ingen
kontrolluppgift. Variant på resa: Reseersättning kan utbetalas istället för restid och ska
rymmas inom totalbeloppet.
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4)
Utbetalare: Medlemsförening, momspliktig
Mottagare: F-skatt
Arvode utbetalas med aktuellt belopp på aktuell nivå och tidsåtgång. Tidsåtgång räknas
från 30 minuter innan första start till 30 minuter efter sista start för dagen, samt restid
mellan hemmet och tävlingsplatsen tur och retur.
Moms kan läggas ovanpå angivet belopp, ingår inte i grundbeloppet. Inga sociala avgifter,
inget skatteavdrag, ingen kontrolluppgift. Variant på resa: Reseersättning kan utbetalas
istället för restid och ska rymmas inom totalbeloppet.
5)
Utbetalare: Annan än medlemsförening.
Mottagare: A-skatt.
Oreglerat arvode. Sociala avgifter ska betalas av utbetalaren och skatteavdrag ska göras
på hela beloppet innan utbetalning. Kontrolluppgift ska lämnas. Reseersättning i enlighet
med skattelagstiftningen kan utgå utöver beloppen.
6)
Utbetalare: Annan än medlemsförening.
Mottagare: F-skatt.
Oreglerat arvode.
Bakgrund
Vid möte i TS 190606 beslutades att ett förslag på arvodesnivå och system för 2020 ska
tas fram av sportavdelningen. Bakgrunden är att nivåerna i systemet varit oförändrade
sedan 2015 och att en del frågeställningar om hur systemet ska tillämpas har uppkommit.
Frågan om hur momspålägg från mottagare med F-skatt ska hanteras samt nivåerna på
ersättningen är lösta.
Systemet
Systemet är anpassat för SvRF:s medlemsföreningar. Systemet är inte anpassat för andra
utbetalare än idrottsföreningar.
Systemet bygger på de skattemässiga reglerna för allmännyttig idrottsförenings
möjligheter att betala ut ersättning till idrottsutövare utan att betala arbetsavgifter och/eller
göra skatteavdrag. Dessa gäller under vissa förutsättningar för idrottsdomare som tar emot
en total ersättning på högst ett halvt prisbasbelopp från en utbetalare inom segmentet
(23 250 kr år 2019). Skattereglerna har beslutats av Skatteverket.
Beslutade av TS 190830. Träder i kraft 200101.
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