Så fungerar delbetalningen
•

Möjligheten till delbetalning av fakturaomgång 1 och 2 är öppen för alla golfklubbar
och golfbolag.

•

Vid respektive fakturaomgång får klubben två fakturor: medlemsavgiften till SGF och
GIT-avgiften till SGF Golfsystem.

•

Klubben väljer vilket betalningsalternativ som önskas för respektive faktura (ett, två
eller fyra betalningstillfällen). Anmäl önskad modell senast 24 april via denna länk.

•

Oavsett alternativ skickar SGF endast en faktura för respektive GIT- och
medlemsavgift i de två faktureringsomgångarna.

•

Vid anmäld delbetalning ansvarar klubben själv för att dela upp totalbeloppet och lägga
in delbetalningar enligt förfallodatumen nedan.

Delbetalningsalternativ och förfallodatum
Betalningsalternativ

Förfallodatum
fakturaomgång 1

Förfallodatum
fakturaomgång 2

1 betalning = 100 % på förfallodagen

30 april

31 juli

2 betalningar = 50 % per förfallodag

30 april, 31 maj

31 juli, 31 aug

4 betalningar = 25 % per förfallodag

30 april, 15 maj, 31 maj, 31 juli, 15 aug, 31 aug,
15 juni
15 sept
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Exempel på delbetalning
Medianklubben i Golfsverige hade förra året 824 medlemmar varav 75 juniorer 13–21 år. För
medianklubben ser alternativen ut så här:

Exempel, antal medlemmar och medlemsavgift
Medlemmar
15 mars

Medlemmar
1 juli

Slutavläsningen
15 september

42

43

75

Senior 22+ år

658

675

749

Totalt

700

718

824

Medlemsavgift

GIT-avgift

Juniorer 13–21 år

84 kr

61 kr

Senior 22+ år

174 kr

61 kr

Juniorer 13–21 år

Exempel, fakturaomgång 1 = 50 % av medlemsantalet 15 mars
Antal

Medlemsavgift

GIT-avgift

21

1 764

1 281

329

57 246

20 069

Totalt kr

59 010

21 350

2 delbetalningar (kr per delbetalning)

29 505

10 675

4 delbetalningar (kr per delbetalning)

14 753

5 338

Juniorer 13–21 år
Senior 22+ år

Exempel, fakturaomgång 2 = 80 % av medlemsantalet 1 juli
Antal

Medlemsavgift

GIT-avgift

34

2 890

2 098

540

93 960

32 940

Totalt kr

37 840

13 688

2 delbetalningar (kr per delbetalning)

18 920

6 844

4 delbetalningar (kr per delbetalning)

9 460

3 422

Juniorer 13–21 år
Senior 22+ år
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Villkor för delbetalning
•

Golfklubben har rätt att styra GIT-fakturorna direkt till eget driftsbolag, men klubben
bär alltid ansvaret för att fakturorna betalas i tid.

•

Golfklubben/Golfbolaget ska följa den valda planen, men har rätt att betala av hela
beloppet (100 % av fakturabeloppet) vid ett tidigare tillfälle.

•

Ingen ränta eller avgift utgår på belopp som betalas enligt den valda planen.

•

Golfklubben/golfbolaget erhåller en faktura på totalbeloppet och ansvarar själv för att
följa den valda delbetalningsplanen.

•

Fakturaomgång 1 motsvarar 50 % av medlemsantalet den 15 mars.

•

Fakturaomgång 2 motsvarar 80 % av medlemsantalet den 1 juli, med avdrag för vad
klubben betalt vid fakturaomgång 1.

Om (del)betalningarna uteblir
Med dessa insatser vill SGF i möjligaste mån underlätta för golfklubben. Om klubben inte
betalar någon av fakturorna i tid, d v s på förfallodagarna, träder reglerna i stadgarna ikraft:
•

Dröjsmålsränta enligt 6 och 9 §§ räntelagen tickar på skuldbeloppet fr.o.m.
förfallodagen. Vid delbetalning tickar räntan på det aktuella restbeloppet som klubben
inte har betalt på någon av förfallodagarna.

•

Tillgången till GIT och Min Golf stängs av när det har förflutit 15 dagar från
förfallodagen och skuldbeloppet (restbeloppet vid delbetalning) fortfarande inte är
reglerat.

Mer information och kontakt:
golf.se/ekonomi2020
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