Agentaftale
Vejledning

1. Formål
Nærværende vejledning har til formål kort at beskrive, hvornår og hvorledes agentaftalen med fordel
kan anvendes, samt kort hvad konsekvenserne er ved at hyre et modelbureau som agent.
Agentaftalen er et vejledende udkast til, hvorledes en agentaftale mellem et bureau og en model kan
udformes. Kontrakten er således alene et forslag, og der er ingen krav om at følge aftalen, men
Foreningen Danske Modeller anbefaler, at anvende agentaftalen eller at en aftale mellem et
modelbureau og en model indeholder samme elementer som nærværende aftale.
Agentaftalen kan ikke stå alene, men bør vedlægges bureauets egne retningslinjer og vejledninger, det
være såvel vedrørende adfærd, eventuelle rapporteringskrav, sundheds- og ernæringsforskrifter,
ligesom et bureau oftest vil have etiske retningslinjer for, hvilket arbejde en model må udføre samt
retningslinjer vedrørende udlæg, underretning om fremmøde og lignende.
2. Agentaftalen bør anvendes ved model- og bureauforhold, hvor
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modellen udfører reelt arbejde mod betaling som model, det være som new face eller erfaren
mode
modellen hyrer bureauet til at opsøge kunderne og typisk har bureauet den overvejende kontakt til kunde
der indgås en aftale model og kunden imellem
modellen afregner kunden, eller bureauet afregner kunden på vegne af modellen
bureauet fakturerer modellen for agenthonorar inklusive evt. udgifter afholdt på vegne af
modellen
modellen kan udføre arbejde for andre kunder
bureauet er modellen behjælpelig med at tilrettelægge modellens arbejde, men er ikke ansvarlig herfor eller fører tilsyn hermed
modellen afregner, når arbejdet er udfør
der er aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel
der ikke foreligger en konkurrenceklausul
bureauet indeholder ikke A-skat

Opremsningen er ikke udtømmende og alle ovenstående forhold skal ikke være opfyldt for at bureauet
efter Foreningen Danske Modellers opfattelse kan ses for en egentlig agent, og der vil ikke være tale
om et ansættelseslignende forhold.
3. Hvad er de skatteretlige konsekvenser ved at anvende agentaftalen
Modellen er ikke ansat, men agerer som selvstændig og i skatteretlig forstand oftest som
honorarmodtager. Dette indebærer, at modellen selv tilrettelægger, hvornår og hvordan modellen
ønsker at arbejde. Modellen betaler bureauet for dets arbejde, og modellen kan i dennes personlige
indkomst fratrække udgifter afholdt for at udføre jobbet, det være transportudgifter, honorar til bureauet,
betaling af fotograf o.lign.. Det indebærer også, at modellen bærer risikoen for, at kunden betaler,
medmindre modellen indgår en særskilt aftale med bureauet herom. Endelig indebærer det, at
modellen selv skal indbetale skat of overskud af modeljobbet, dvs. skat af hvad der måtte være tilbage
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af et modeljobhonorar, efter samtlige afholdte udgifter er fratrukket.
4. Hvorledes udfyldes kontrakten
Agentaftalen indeholder en række tomme felter, som skal udfyldes af bureauet, og accepteres af
modellen. Derudover skal der laves en provisionsaftale, der skal indeholde bestemmelser om,
hvorledes bureauet/modellen afregnes. Der kan f.eks. være tale om, at bureauet får en fast procentvis
andel af aftalt honorar med kunden eller en minimumsbetaling. I provisionsbilaget bør tillige fremgå,
hvad der er aftalt vedrørende refusion af afholdte udgifter.
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