Godtgjørelse instruktører
Klubben har behov for mange instruktører, og ser gjerne at de instruktørene vi har kan holde
flere kurs.
Dette gir noen utfordringer i forhold til skattereglene. Dette dokumentet beskriver tre
alternative måter å utbetale godtgjøring til instruktører på i Asker Hundeklubb.
Hovedregelen er at vi kan utbetale opp til kr. 10 000 skattefritt i godtgjøring for kurs per
instruktør per år. Dersom instruktør skal avholde kurs utover dette, har vi følgende
alternativer (samme metode må gjelde for hele året):
1. Kr 10 000 i skattefri lønn + dekning av inntil kr 10 000 i kostnader. Refusjon av utgifter
kommer da istedenfor hele eller deler av lønnen.
Utgifter klubben kan dekke er i første rekke kurs for instruktøren og km. godtgjørelse etter
kjørebok. Vi kan evt. vurdere også å dekke treningsavgift. Godtgjøring/utgiftsrefusjon iht til
disse retningslinjer avtales med gjeldende komite. Skjema for utgiftsrefusjon må fylles ut, og
eventuelt kjørebok.
2. Instruktøren kan levere inn skattekort, og vi utbetaler lønn fratrukket skatt (dette må gjøres
f.o.m. første utbetaling). Vi slipper å betale arbeidsgiveravgift når totale lønnsutgifter ikke
overstiger kr. 550 000 kroner per år, og lønnsutbetalinger ikke overstiger kr. 55 000 kroner
per ansatt per år.
3. Instruktører med eget firma sender klubben faktura for oppdraget (undervisningstjenester
herunder fritidsrettet undervisning er fritatt for mva). Ingen beløpsbegrensning.
Utbetaling av godtgjøring i forbindelse med kurs, forutsetter at hver instruktør fyller ut et
skjema med navn, adresse, bankkonto, samt kurs de skal ha utbetalt, etc, med mindre det
sendes faktura. Skjemaet ligger på klubbens hjemmeside. Dette skal signeres av
økonomiansvarlig for grenen eller komiteleder slik at det ikke er tvil for økonomiansvarlig om
hva som skal utbetales. Godtgjøringen skal utbetales etter vårsemesteret (juni måned) og i
desember og ikke for hvert enkelt kurs.
Satser for interne instruktører (medlemmer av klubben) f.o.m. 1. januar 2018:
Pris per time for avholdt kurs: Kr 350
Pris per time for hjelpeinstruktør (som behøves på kurset pga antall deltakere): Kr 175
Eksterne instruktører
Pris og betaling avtales med instruktøren i forkant av kurset.
Krav er at instruktøren sender faktura (eget firma) eller fyller ut utgifts-refusjonsskjema som
beskrevet over.
Alle innbetalinger fra kursdeltakere og utbetalinger til instruktør, skal foregå over klubbens
konti. Dette gjelder for både interne og eksterne instruktører.
Alle avvik fra gjeldende regler skal godkjennes i styret
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