Ansættelseskontrakt
Vejledning

1. Formål
Nærværende vejledning har til formål kort at beskrive, hvornår kontrakten med fordel kan anvendes og
hvorledes den anvendes samt kort hvad konsekvenserne er ved at være ansat model.
Kontrakten er et vejledende udkast til, hvorledes en kontrakt mellem et bureau og en model kan
udformes. Kontrakten er således alene et forslag, og der er ingen krav om at følge kontrakten, men
Foreningen Danske Modeller anbefaler at anvende kontrakten eller at en aftale mellem et modelbureau
og en model indeholder samme elementer som nærværende udkast til aftale.
Kontrakten kan ikke stå alene, men bør bi-lægges bureauets egne retningslinjer og vejledninger, det
være såvel vedrørende adfærd, eventuelle rapporteringskrav, sundsheds- og ernæringsforeskrifter,
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. Ansættelseskontrakten bør anvendes ved model- og bureauforhold, hvor
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modellen udfører reelt arbejde som model, det være som new face eller erfaren model
bureauet opsøger kunderne og har den overvejende kontrakt til kunde
der ikke indgås en aftale model og kunden imellem
bureauet afregner kunden
bureauet afregner modellen efter fradrag for eget honorar inklusive evt. afholdte udgifter
modellen ikke kan udføre arbejde for andre bureauer og/eller kunder
bureauet tilrettelægger modellens arbejde, instruerer modellen og fører tilsyn
modellen afregnes periodevis
der er aftalt et ensidigt opsigelsesvarsel
der kan foreligge en konkurrenceklausul
bureauet indeholder A-skat

Opremsningen er ikke udtømmende og alle ovenstående forhold skal ikke nødvendigvis være opfyldt
for at der, efter Foreningen Danske Modellers opfattelse, kan anses at foreligge et egentligt
ansættelsesforhold.
3. Hvad er de skatteretlige konsekvenser ved at anvende ansættelseskontrakten
Modellen er ansat, hvilket indebærer, at bureauet tilrettelægger, hvornår og hvordan modellen skal
arbejde. Bureauet betaler modellen for modellens arbejde. Afholder bureauet ikke samtlige
omkostninger forbundet med at være model, kan modellen i dennes skattepligtige indkomst fratrække
udgifter afholdt for at udføre jobbet, det være transportudgifter (efter statens takster), honorar til
bureauet, betaling af fotograf o.lign. Endelig indebærer det, at bureauet indeholder A-skat af modellens
vederlag
4. Hvorledes udfyldes kontrakten
Kontrakten 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,
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hvorledes bureauet/modellen afregnes. Der kan f.eks. være tale om, at modellen får en fast procentvis
andel af aftalt honorar med kunden eller en minimums betaling. I provisionsbilaget bør tillige fremgå,
hvad der er aftalt vedrørende refusion af afholdte udgifter.
Foreningen Danske modeller anbefaler ikke, at der udgår bestemmelser af kontrakten, men måtte dette
være et krav fra bureauet vejleder vi gerne om konsekvenserne heraf, idet Foreningen Danske
Modeller ikke kan indgå i forhandlingerne med det enkelte bureau.
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