SVENSKA RUGBYFÖRBUNDETS
EKONOMISKA BESTÄMMELSER 2012
AVGIFTER
Förening som inte erlagt av Förbundet fastställda avgifter och premier inom föreskriven tid kan
stängas av från seriespel och vägras speltillstånd för spelare –inga licenser godkänns innan
betalning kommit SRF tillhanda. Till dess att full betalning skett, kan SRF besluta att erhållna
matchresultat i seriespel åsätts resultatet förlust med 0-15 eller sämre.
Följande avgifter omfattas:

MEDLEMSAVGIFT SRF
ÅRSAVGIFT

2 000 kr /Förening - korrekt medlemsarkiv idrottonline,
3 000 kr /Förening – ej korrekt medlemsarkiv idrottonline

Från 2013

2 000 kr / Förening med korrekt årsrapport 2012 rapporterad via idrottonline
och LOK stöd sökt under vår och höst 2012
3 000 kr / Förening med enbart korrekt årsrapport 2012
3 000 kr / Förening med enbart sökt LOK-stöd vår och höst 2012
4 000 kr / Förening utan någotdera av ovanstående

ANMÄLNINGSAVGIFT SERIESPEL OCH CUP
ANMÄLNINGSAVGIFT PER LAG
1

1

För ny förening som anmäler lag tas ingen anmälningsavgift ut det första året.

HERRAR XV
Allsvenskan
Övriga serier/divisioner

4 000 kr
500 kr

DAMER
Allsvenskan
(Övriga serier/divisioner

4 000 kr
500 kr)

HERR & DAM
7-manna SM Slutspel
Ungdoms SM
Ungdoms Cuper

2 000 kr/lag (även junior)
600 kr
600 kr
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LICENSAVGIFT (FÖRSÄKRINGSKOSTNAD)

2

2

Om en förening anmäler andralag (eller flera lag) i utvecklingsserierna halveras anmälnings- respektive
licenseringsavgiften för andralaget och därefter följande lag. För 7-manna tas ingen ytterligare laglicens ut ifall
laget deltar i annan serie.

LAGLICENSER ( 1 LAGLICENS / LAG)
HERRAR
Allsvenskan
Övriga serier/divisioner2

13 500 kr
3 000 kr

DAMER
Allsvenskan
Övriga serier/divisioner2

13 500 kr
3 000 kr

HERR & DAM
Juniorer
Ungdomar

2 000 kr
750 kr

INDIVIDUELLA AVGIFTER, OM LAG SAKNAS
Seniorspelare
Juniorspelare
Ungdomsspelare

300 kr
200 kr
100 kr

DOMARAVGIFTER. (AVGIFTER PER LAG).
Allsvenskan herr
Allsvenskan dam
Slutspel (topp 4)
7 manna herr, dam, U19

12 000 kr
10 000 kr
4 000 kr
2 500 kr

AVGIFT FÖR DOMARUTBILDNING - FÖRENINGSAVGIFT
(Läggs i pott för att nyttjas vid domarkurser för att subventionera utbildningskostnaden per individ)

FÖRENING MED LAG I:
Högsta serien
Övriga serier (15manna)

5 000 kr
2 000 kr

Rabatt på föreningsavgiften utgår till föreningar som uppfyller kriterierna med utbildade och aktiv/-a domare. Med
”aktiv/-a domare” menas utbildad domare som dömer (vars) 2 matcher i förbundsserierna.
Rabatten dras av nästkommande års avgifter för domarutbildning.
Högsta serien, 3 inrapporterade domare30 %
Övriga serier, 2 inrapporterade domare 30 %
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SANKTIONSAVGIFTER
Sanktionsansökan om spel utomlands
Ej sökt sanktion i rätt tid
Ej sökt sanktion.

400 kr
800 kr
2 500 kr

TB §3.2
TB §3.1 och 3.2
TB §3.1 och 3.2

För sent ansökta licenser inför säsong

1 500 kr

TB §7.1

Matchbollar saknas

300 kr

TB § 15.2

Ej skickat in matchrapport i tid Allsvenskan
Ej skickat in matchrapport i tid Övriga
Ej rapporterat resultat i tid Allsvenskan
Ej rapporterat resultat i tid Övriga

1 500 kr /match
500 kr /match
2 000 kr /match
800 kr /match

Inga siffror på matchdräkt
(unik identifikation enskilda spelare saknas)

700 kr /match

Ej tillsatt linjedomare
Saknad Sjukvårdsväska
Lämnat W.O.

TB §15.3
TB §15.3
TB §15.4
TB §15.4
TB §25

1 000 kr / match TB § 33
1 000 kr / match TB § 34
2.500 kr / match TB § 17.2

ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR
De procentsatser och beloppsgränser etc. som anges nedan är de som gäller vid ingången av beskattningsåret 2010. Observera att
förändringar kan ske i samband med ny lagstiftning och nytt kalenderår. Aktuella procentsatser och belopp redovisas på Skatteverkets
webbplats (www.skatteverket.se) liksom de allmänna råd, meddelanden, skrivelser och broschyrer som hänvisas till.
Några utdrag ur Skatteverkets skrift om

Idrottsföreningar och kontrolluppgifter
”När en idrottsförening har betalat ut ersättning eller lämnat en förmån, som sammanlagt för helt år är 100 kronor
eller mer, till en person ska idrottsföreningen senast den 31 januari året därefter lämna kontrolluppgift till
Skatteverket.
Var på kontrolluppgiften ersättningen/förmånen ska redovisas framgår av Kontrolluppgiftsbroschyren, SKV 304.”
”Föreningen ska inte betala arbetsgivaravgifter på utbetald ersättning om ersättningen till en idrottsutövare under ett
kalenderår understiger ett halvt prisbasbelopp…”
”En idrottsutövare är en
•
•
•
•
•
•
att föra
ersättningar,
att kunna
om man får
Man är alltså
även om
skicka en
”Halva
gäller endast

aktiv idrottsman/kvinna

Faktaruta
i ikronor
Faktarutaför
för ersättning
ersättningtill
tillidrottsmän/funktionärer:Ersättning
idrottsmän/funktionärer:Ersättning
kronor
tränare
årår2010:
Kontrolluppg.Arbetsgivaravg.Skatteavdrag100
21
lagledare/instruktör
2010: Kontrolluppg.Arbetsgivaravg.Skatteavdrag100
- 21

domare
399JaNejNej399JaNejNej-21
21400
400och
ochhögreJaJaJaFaktaruta
högreJaJaJaFaktarutaför
förersättning
ersättningtill
tillövrig
övrig
materialförvaltare
personal:Ersättning
i
kronor
år
2010:
personal:Ersättning i kronor år 2010:
tävlingsfunktionär”

Kontrolluppg.Arbetsgivaravg.Skatteavdrag100
Kontrolluppg.Arbetsgivaravg.Skatteavdrag100- -999JaNejNej1
999JaNejNej1000
000och
och
”Privatpersoner är skyldiga
högreJaJaJa
högreJaJaJa

anteckningar över samtliga
arvoden och förmåner för
göra deklarationen oavsett
kontrolluppgift eller inte.
skattskyldig för inkomsten
arbetsgivaren missat att
kontrolluppgift.”
prisbasbeloppsregeln
för idrottsutövare”

”Om
ersättning till

föreningen betalar ut
någon som inte är
idrottsutövare ska
betala arbetsgivaravgifter

föreningen
”Det halva
fribelopp, om
halvt prisbasbelopp ska föreningen betala arbetsgivaravgifter på hela ersättningen.”

prisbasbeloppet är inget
ersättningen överstiger ett
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ERSÄTTNING TILL AV SRF TILLSATT MATCHLEDARE OCH MATCHKONTROLLANT
Dessa ersättningar betalas av SRF för de serier där domarersättning avgår enligt ovan.
Domarersättning i lokala serier betalas av hemmalaget.
Nationella Serierna, senior
Utvecklingsserier
Reseersättning mot kvitto alt.

450 kr /match
300 kr /match
18,50 kr /mil.

DOMARERSÄTTNING
Nationella Serierna, senior
Utvecklingsserier
Reseersättning mot kvitto alt.

450 kr /match
300 kr /match
18,50 kr /mil.

ERSÄTTNING TILL LINJEDOMARE
Nationella serierna
150 kr /match*
Reseersättning mot kvitto alt.
18,50 kr /mil.
* Under slutspel (topp 4) ersätts linjedomarna på samma sätt som ordinarie domare.
* Ersättning betalas endast ut till utbildad och av SRF tillsatt linjedomare

ÖVRIGA KOSTNADER
REGISTRERINGSAVGIFTER
Registrering/övergång utländsk spelare

800 kr

TB §9

Övergångsavgift
–avser Sverigekvalificerad spelare , Studenter samt
övergång mellan svenska lag.

500 kr

TB §19

Registrering av Farmarklubbsavtal

300 kr

TB §20

2 500 kr

TB §27

Flytt av match

1 500 kr

TB §16

Efteranmälan till serier

1 000 kr

TB §13

För sent inbetald avgift för seriespel (påminnelseavgift)

2 000 kr

TB §13

Administrationsavgift vid återtagande av serieanmälan

1 000 kr

TB §13

Protester (Betalas tillbaka vid godkänd protest)

ADMINISTRATIVA AVGIFTER
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