Bilaga inkomstdeklaration Tax 2021

Deklarant:
P-nr:

-

BILAGA TILL INKOMSTDEKLARATION TAXERINGSÅRET
2021, AVSEENDE ANDRA SKATTEPLIKTIGA ERSÄTTNINGAR

Bifogar härmed förtydliganden samt blankettbilaga, kvittokopior mm till
Inkomstdeklaration taxeringsåret 2021 inkomståret 2020.
Allmänt:
Samtliga skattepliktiga intäkter redovisade i ruta 16 är medtagna i bifogad deklarationsbilaga benämnd
”Fotbollsdomare”. Intäkterna är enbart härrörande till arvoden erhållna för utförda uppdrag såsom fotbollsdomare.
Av insända deklarationsbilagor benämnda ”Fotbollsdomare” framgår också att yrkade avdrag för kostnaderna för
intäkternas förvärvande samt ökade levnadskostnader samtliga avser verkandet såsom fotbollsdomare.
Avdragen redovisas i ruta 06 - Övriga utgifter undantaget resekostnader redovisade i ruta 01 - Resor till
och från arbetet.
Samtliga avdrag är yrkade enligt Riksskatteverkets allmänna råd; SKV A 2008:31 (RSV 2003:3) samt information om
Rättslig vägledning under avsnittet Idrottsutövares ersättningar
Beskrivning verksamheten:
Såsom fotbollsdomare finns vissa absoluta krav för att få utföra yrket.
Kraven är bl a:
a) Fysisk status. Såsom fotbollsdomare berövas man helt möjligheterna till inkomst samt
yrkesutövandet om ej uppsatta fystester/löptester klaras av vid årliga tester, m a o har kostnaderna för fysisk träning
också ett klart och tydligt direkt samband med intäkterna.
(Därav är kostnader för fysisk aktivitet för bibehållande av yrket berättigade till avdrag enligt gällande skattelagstiftning – under epitetet kostnader nödvändiga för intäkternas förvärvande.)
b) Specifik utrustning. Domare vilka ej är tillhörande den yttersta eliten har nödvändiga kostnader för en säregen,
yrkesspecifik specialutrustning. För dessa kostnader svarar enbart domaren själv. Exempelvis kan nämnas kostnad för
anskaffande av pipor, signalflaggor, anteckningsmaterial, tidtagarur mm. Utan dylik specialutrustning varken kan eller
fås yrket utövas. Specialutrustningen är av karaktären att den ej kan användas för privat bruk.
c) Vidareutbildning. Årlig fortbildning vid av specialförbund och distriktsförbund anordnade kurser är ett direkt krav.
Godkännande efter genomgångna kurser krävs för att få utöva domarskapet. Ofta förekommande är vidareutbildning
vid olika separerade tillfällen såsom huvuddomare, assisterande domare samt domare för 5-mannafotboll/futsal.
Utbildningskostnader av varierande grad bekostas av domaren själv, vanligtvis i form av kursavgifter.

Med hjälp av ovan angivna hoppas undertecknad att Skatteverket fått en klar och tydlig bild över en fotbollsdomares yrkesroll, intäkternas karaktär samt vilka yrkesspecifika kostnadsavdrag som därmed finns.
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