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1 Klubber og HKKF-kontorer

Politikker på IT- og telefoniområdet
1.1 Mobiltelefoner
Der er i dag kun ganske få forhandlingsberettigede/TR, som har en mobiltelefon eller et
mobiltelefonabonnement, der er betalt af forbundet via klubregnskabet. Økonomiafdelingen holder
løbende øje med dette, og såfremt der anskaffes en mobiltelefon eller et mobiltelefonabonnement via
klubregnskabet, sørger økonomiafdelingen for at beskatte den pågældende forhandlingsberettigede/TR af
fri telefon, se også punkt 1.3.
1.2 Computer, iPad, it-styr mv.
Fremadrettet gælder følgende politik:
Der skelnes mellem HKKF-kontorer på kaserner (klubfællesskaber) og klubber.
Til hvert HKKF-kontor dækker forbundet udgifterne til:
 en stationær computer, hvis klubben/klubberne vurderer, at der er et behov
 en printer
 samt netadgang, såfremt kasernens netværk ikke kan anvendes
Driftsudgifter i form af omkostninger til papir, toner mv. dækkes af den/de til HKKF-kontoret knyttede
klub/klubber via kontingentandelene/rammebeløbene.
Til hver klub dækker forbundet udgifterne til:
 én bærbar pc med dertilhørende mobilbredbåndsabonnement
 eller én iPad med dertilhørende mobilbredbåndsabonnement
Klubbens bærbare pc/iPad er tiltænkt den forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant, men den endelige
fordeling af udstyr er en klubbeslutning. Det skal meddeles økonomiafdelingen i Silkeborg, hvem der har
fået udstyret udleveret. Klubberne kan derudover selv bestemme, om de vil indkøbe flere bærbare pc’er,
iPads og mobiltelefoner. Disse vil i givet fald skulle betales over klubbernes eget budget/rammebeløb, både
i relation til anskaffelse og drift. Den forhandlingsberettigede/TR skal have skrevet under på, at klubben
ønsker at indkøbe disse enheder.
Hvis klubben beslutter at indkøbe mobiltelefon skal det være en smartphone så udstyret kan synkroniseres
med Forbundets øvrige udstyr. Telefonabonnement styres via Forbundets telefonsystem TDC Scale.
Alle pc’ere, it-udstyr mv., som forbundet direkte dækker udgifterne til, indkøbes centralt af den ITansvarlige. Ved at indkøbe udstyret centralt, sikrer vi os, at udstyret er optimalt, og at vi får det til den
bedst mulige pris. Derudover har central indkøb den fordel, at den IT-ansvarlige har et overblik over hvem
der har hvilket udstyr, og at det er muligt at foretage opdateringer mv.
IT-udstyr, hvor udgifterne er dækket direkte af forbundet, registreres med relevante data i
økonomiafdelingen. . Det registreres tillige, hvem der har fået udleveret udstyret. Bagatelgrænsen udgør
500 kr.

Hvis en forhandlingsberettiget/TR stopper i sit hverv i HKKF-regi, overdrages it-udstyret til den nye
forhandlingsberettigede/TR. Alternativt afleveres udstyret til forbundet ved fratræden.
En ny forhandlingsberettiget/TR gøres ved indtrædelse opmærksom på, hvilket it-udstyr klubben besidder.
Økonomiafdelingen informerer den nye forhandlingsberettigede/TR om dette.
1.3 Beskatning af fri telefon
Den forhandlingsberettigede/TR med mobiltelefoni betalt af forbundet via klubbernes rammebeløb
beskattes af fri telefon efter de af SKATs fastsatte regler. Økonomiafdelingen sørger for indberetning til
SKAT.
Den forhandlingsberettigede/TR beskattes af værdi af fri telefon efter de af SKATs fastsatte regler hvis
mobiltelefonen stilles til rådighed uden for tjenestestedet. Værdien omfatter både mobiltelefonen og
abonnements- og samtaleudgifter, herunder traditionelle telefonserviceydelser som telefonvækning,
telefonsvarerfunktion, "vis nummerfunktion" m.v.
Derimod er for eksempel indsamlingsbidrag, der opkræves over telefonregningen, ikke omfattet af
værdiansættelsen for den frie telefon. Det vil sige, at dette er en privat udgift. Til den private del hører fx
også udgifter til sms-afstemninger, køb af APP’s og køb af private tog- og busbilletter mv. Det er den
forhandlingsberettigedes/TR’s pligt at sørge for at oplyse økonomiafdelingen om det private forbrug,
således at økonomiafdelingen kan opkræve den private del.
1.4 Beskatning af bærbare-pc’ere mv.
Forbundet/klubberne kan skattefrit stille en computer eller iPad inklusive sædvanligt tilbehør til rådighed
for den forhandlingsberettigede/TR, som denne kan benytte til arbejde hjemmefra. Der er ikke i reglerne
herom fastsat nærmere grænser for, hvor stor den erhvervsmæssige anvendelse skal være, men selv en
beskeden erhvervsmæssig anvendelse er sandsynligvis tilstrækkelig til, at computeren/iPaden er omfattet
af skattefrihedsbestemmelsen.
Er computeren/iPaden ikke stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, vil den til gengæld blive beskattet med
det, som det ville koste den forhandlingsberettigede/TR at leje en tilsvarende computer/iPad.
Forbundet/klubberne kan skattefrit stille internet og andre datakommunikationsforbindelser (fx mobile
bredbånd) til rådighed for den forhandlingsberettigede/TR. Det er dog samtidig et krav, at den
forhandlingsberettigede/TR via netadgangen kan få adgang til HKKF’s interne netværk. I denne
sammenhæng må TR-siderne på HKKF’s hjemmeside kunne anses for det ”interne netværk”, som den
forhandlingsberettigede/TR har brug for at have adgang til i forbindelse med sit TR-hverv.

Er kravene til dette ikke opfyldt, beskattes den forhandlingsberettigede/TR af værdi af fri telefon efter de af
SKATs fastsatte regler.

