
Melding frå arrangør/plassutleigar om artist(ar) /                                  
Notification about Artists from Event Organizer/Hire-Out of Venue                                                               

Opplysningar om arrangør/plassutleigar   /   Information about the event organizer/hirer-out of venue

Opplysningar om artist(ane)   /   Information about the artist(s)

Opplysningar om arrangementet, kontraktsvilkår o.a.   /   Information about the event, contractual terms etc.

Opplysningar om utbetalar/trekkpliktig    /   Information about the payer/the one obliged to deduct tax

Underskrift   /   Signature

Rettleiinga for utfylling av skjemaet er teken med på baksida
See the next pages for guidance

Fastsatt av Skatteetaten med heimel skatteforvaltningslova § 8-8 (2) og § 8-15 med forskrift og etter fullmakt frå Skattedirektoratet
Assessed by the NorwegianTax Administration pursuant to the Tax Administration Act section 8-8 (2) and section 8-15 with regulations and with authority from the Directorate of Taxes

RF-1091  (NE)

Send til / Send to:
Skatteetaten The Norwegian Tax Administration 
Postboks 9200 Grønland              P.O. Box 9200 Grønland
0134 OSLO 0134 OSLO 
Att: BDUT1GR10 Att: BDUT1GR10

1

1.1 Namn og adresse til arrangør/plassutleigar 
Name and address of event organizer/hirer-out of venue

1.2 Telefon/E-post
Telephone/E-mail

1.3 Norsk org.nr./id-nummer
Norwegian org. no./id. no.

1.4 Namn på kontaktperson
Name of contact person

2.1 Artistnamn/Namn på gruppa eller føretaket
Name of artist/name of group or company

2.3 Fødselsdato
Date of birth

2.4 Kjønn
Sex

2.5 Sivilstand
Marital status

2.6 Statsborgarskap
Nationality

2.7 Opphaldsadresse i Noreg 
Accomodation address in Norway

2.8 Adresse i bustadslandet 
Residential address abroad

2.2 Namn på kvar artist/gruppemedlem (etternamn, fornamn)
Name of each artist/group member (surname, first name)

2

3

3.1 Stad for framsyning
Venue

3.2 Dato/perioder for opptreden
Date/periods of appearance

3.3 Artistens/gruppa sitt samla bruttohonorar
Total gross fee of artist/group

3.4 Artisten/gruppa sine utgifter til agentprovisjon og namn på agent
Artist’s/group’s expenses for agent fee and name of agent

3.5 Dato for utbetaling 
Date of payment

4.1 Namn på utbetalar/trekkpliktig
Name of payer/the one obliged to deduct tax

4.2 Norsk organisasjonsnr./id-nr.
Norwegian organization no./id.no.

4.3 Statsborgarskap
Nationality

4.4 Adresse til utbetalar/trekkpliktig
Address of payer/the one obliged to deduct tax

4.5 E-post
E-mail

4

5

Stad og dato / Place and date Underskrift / Signature

Eg/me bekreftar at denne meldinga er korrekt / I/we confirm that the provided information is correct.



Rettleiing til RF-1091 Melding frå arrangør/plassutleigar om artist(ar) 
Guidelines for Completing RF-1091 Notification about Artists from Event Organizer / Hire-Out of Venue
Fastsett av Skattedirektoratet   /    Approved by the Directorate of Taxes 

RF-1091 Melding frå arrangør/plassutleigar om artist(er), skal brukas for å melde frå om utanlandske artistar og 
idrettsutøvarar som er omfatta av artistskattelova. Denne rettleiinga gjeld utfylling og innsending av skjemaet. 
For meir informasjon om artistar sjå www.skatteetaten.no/artist.
 
Meldeplikta følgjer av skatteforvaltningslova § 8-8 (2) og skatteforvaltningsforskrifta § 8-8-1. Meldinga skal sen-
dast sjølv om honoraret er fritatt for skattlegging etter artistskattelova eller ein skatteavtale.
 
Den som er meldepliktig etter artistskattelova, pliktar av eige tiltak å fylle ut skjemaet og returnere det i utfylt 
stand til Skatteetaten. Om kven som er meldepliktig, sjå rettleiinga til post 1.
 
Ein skal sende inn skjemaet 3 veker før arrangementet skjer. Når kontrakten blir inngått etter dette tidspunkt, 
skal ein sende meldinga snarast etter at kontrakten er inngått. Dersom skjemaet ikkje er innsendt 3 veker før, 
skal ein sende det inn snarast mogleg.
 
På grunnlag av opplysningane i skjemaet vil Skatteetaten utferda RF-1092 til den som er pliktig til å trekkje og 
betale inn skatt etter artistskattelova. Trekkpliktig gjer skatteutrekninga i dette skjemaet. Betalingsinformasjon vil 
òg følgje med RF-1092. Om kven som er trekkpliktig, sjå rettleiinga til post 4. 
 
Post 1
I post 1.1 til 1.3 skal ein gi opplysningar om den meldepliktige sitt namn, adresse, telefonnummer/e-postadresse 
og organisasjonsnummer/fødselsnummer.
Meldepliktig er:

• den som har engasjert ein utanlandsk artist eller arrangerer framsyning o.a.  
 der ein utanlandsk artist deltek,

• den som stiller plass til rådvelde for ein utanlandsk arrangør eller for  
 utanlandsk artist som sjølv arrangerer framsyning, eller

• utanlandske artistar som ingen andre har meldeplikt for.

I post 1.4 gir ein opplysningar om ein eventuell kontaktperson som representerer den meldepliktige.

Post 2
I post 2.1 gir ein opplysningar om artistnamn, gruppa eller føretaket sine namn. Viss du er pliktig til å melde frå 
om fleire artistar som opptrer enkeltvis, må du fylle ut eit RF-1091 for kvar av dei enkelte artistane. 
Post 2.2 nyttar ein dersom: 

• artistnamnet til ein soloartist i post 2.1 er eit anna enn denne artistens verkelege namn, eller
• når meldinga gjeld ei artistgruppe med fleire medlemmar

Dersom talet artistar/gruppemedlem overstig talet på felt i skjemaet (6 felt), kan ein vise til og leggje  
ved ei eiga liste. 
I postane 2.3 til 2.8 gir ein opplysningar om fødselsdato, kjønn, sivilstand, statsborgarskap,  
opphaldsadresse i Noreg og adresse i bustadslandet for dei einskilde artistane.

Post 3
Her gir ein opplysningar om sjølve arrangementet og artisten, gruppa eller føretaket sine kontraktsvilkår. Brutto-
honorar er honoraret før ein trekk frå skatt. 
I post 3.3 opplys ein om det samla bruttohonoraret. Det vil vere mogleg å spesifisere honoraret til dei einskilde 
artistane i gruppa ved levering av “Melding om trekk av artistskatt” (RF-1092). 

Post 4
Her gir ein opplysningar om den trekkpliktige. Trekkpliktig er den som betalar ut honorar o.a. til den utanlandske 
artisten, gruppa eller føretaket. Når det ikkje er nokon
norsk arrangør, eller plassutleigar ikkje har hatt tilgang til inntektene frå arrangementet gjennom billettsal eller på 
annan måte, er det artisten sjølv som skal betale inn artistskatten.

Form RF-1091 Notification about Artists from Event Organizer / Hire-Out of Venue, must be used to report 
foreign artists and sports persons that fall under the scope of the Foreign Artists Taxation Act. 
These guidelines are provided as guidance for completing and submitting the Form. You will find more informa-
tion at www.skatteetaten.no/artist    

The obligation to send the Notification is regulated by Tax Administration Act Section 8-8 (2) and supplementary 
regulations to the Tax Administration Act Section 8-8-1. The Notification must be sent even if the fee is not liable 
to tax pursuant to the Foreign Artists Taxation Act or a tax treaty. 

Anyone obliged to send the Notification must unrequested submit the Form to the Norwegian Tax Administration. 
See section 1 below on who is obliged to send the Notification.

The Notification must be sent 3 weeks before the event is due to take place. If the contract is entered into after 
this date, the Notification must be sent as soon as possible afterwards. 
If the Notification is not sent 3 weeks in advance, it must be submitted as soon as possible.  

Based on the information given in the Notification, the Norwegian Tax Administration issues RF-1092 together 
with payment information to the one who is obliged to deduct and pay tax. 
The tax calculation is made in Form RF-1092 by the one obliged to deduct and pay tax. See section 4 below on 
who is obliged to deduct tax.

Section 1
State name, address, telephone number/e-mail and Norwegian organization number/personal identity number of 
the party obliged to submit the Notification in items 1.1 to 1.3.
The following are required to submit the Notification:

• anyone who has engaged a foreign artist or who organizes a performance etc,  
 in which a foreign artist will be taking part,

• anyone who makes a site/venue available to either a foreign organizer or to a  
 foreign artist who organizes a performance him/herself, or

• foreign artists themselves, when no one else is obliged to report. 

Name contact person(s) representing the party obliged to submit the Notification in item 1.4.

Section 2
State the artist's name, the name of the group or the company in item 2.1. If you are obliged to notify about 
multiple individual artists, you must fill out separate RF-1091 forms for each of the individual artists.
Item 2.2 must be filled out if:

• the artistic name a of solo artist in item 2.1 differs from the artist's real name, or
• a group of artists with several members are reported collectively

If the number of artists/group members exceeds the number of entry fields in the Form (6 entry fields), you can 
refer and attach a separate list. 
State each artist's date of birth, sex, marital status, nationality, accommodation address in Norway and residen-
tial address abroad in items 2.3 to 2.8.

Section 3
State details on the event itself and the contractual terms and conditions for the artist, group or company. The 
gross fee is fee before tax is deducted. 
State the total gross fee in item 3.3. The amount of fees paid to each artist of a group can be specified when 
submitting Form RF-1092.

Section 4
State information about the tax-deducting party. Anyone who pays a fee etc., to a foreign artist, group or com-
pany is obliged to deduct tax. When there is no Norwegian organizer, or the hirer-out of the site/venue has not 
had access to the proceeds of the event through ticket sales or by other means, the artist must pay the tax him/
herself. 

RF-1091  (NE)
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