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Vejledningen er udarbejdet
i samarbejde mellem:

OM DENNE VEJLEDNING
I denne vejledning kan du fortrinsvis læse om reglerne for indberetning af honorar, der betales til kunstnere for deres optræden. Det er desuden forklaret,
hvordan kontrakter er afgørende for, hvem der skal indberette honoraret, og
hvornår der skal faktureres moms på kunstnerhonorar. Der er også en kort
vejledning til kunstneren om, hvordan man forholder sig, hvis man skal have
ændret sin årsopgørelse. Sidste del af vejledningen er en praktisk guide til indberetning i TastSelv.
Vejledningen er udgivet i 2016 efter et samarbejde mellem Dansk Live, Dansk
Musiker Forbund, Dansk Artistforbund, repræsentanter for en række bookingbureauer, Deloitte og SKAT, og ajourført juni 2017 i samarbejde med RI.

HVAD ER NYT I VERSION 2.0
Tidligere var det anført, at kun foreninger, der driver virksomhed, skal indberette
honorarer. Det har vist sig at være forkert. Foreninger skal generelt indberette.
Under Kort og godt er der indsat et afsnit om årlige honorarer på op til 1.500 kr.
og et afsnit om kunstner i selskabsform.
Under afsnittet Genoptagelse af årsopgørelse er vejledningen i TastSelv ajourført, da SKATs TastSelv er ændret.
Der er indsat en række mindre præciseringer i teksterne i skemaerne på siderne
7 og 8.
I den praktiske anvisning af indberetning er skærmbillederne ført up to date.

ORDFORKLARING
Kunstner, artist og musiker
I denne vejledning er ordene kunstner, artist og musiker brugt vilkårligt som en
betegnelse for personer, der optræder for et publikum.
Honorar
Honorar er det vederlag eller den betaling, som en kunstner modtager for sin
optræden.
Agent
I denne vejledning dækker ordet agent også over bookingbureauer.
Arrangør
I denne vejledning er ordet arrangør brugt om den musikfestival, det spillested
eller anden part, der bærer den økonomiske risiko for et arrangement.
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Indberetningspligtige
Den indberetningspligtige er den virksomhed, der har engageret kunstneren.
Normalt er dette fastsat i en kontrakt, hvor det er den, der er kontraktpart med
kunstneren, og dermed hæfter for betaling af kunstnerens honorar, der er den
indberetningspligtige.
eIndkomst
eIndkomst kaldes også indkomstregistret. eIndkomst er SKATs it-system, hvor
løn og andre indkomster månedligt indberettes af de indberetningspligtige.

KORT OG GODT
HVEM SKAL INDBERETTE HONORAR, DER UDBETALES TIL KUNSTNERE
Den, der i sin virksomhed har betalt et honorar til en kunstner, skal indberette
honoraret. Dvs. private personer, der ikke driver virksomhed, skal ikke indberette.
Samlede årlige honorarer på ikke over 1.500 kr. pr. modtager, der udbetales af
skattefrie foreninger, skal ikke indberettes.
I praksis er det den, der har indgået kontrakt med kunstneren, der skal indberette honoraret. Hvis en arrangør har indgået kontrakt med en agent om
at levere en bestemt kunstners optræden, så er det ikke arrangøren, men
agenten, der skal indberette.
HVORNÅR SKAL INDBERETNING SKE
Udbetalt honorar skal indberettes senest den 10. i måneden efter udbetalingen
er sket.
HVORTIL SKAL INDBERETNING SKE
Indberetning skal ske til eIndkomst. Se hvordan under ”Praktisk anvisning”.
HVEM HAR ADGANG TIL EINDKOMST
Hvis en virksomhed er registreret i cvr-registret med en pligt til indberetning til
eIndkomst, kan virksomheden få adgang til eIndkomst. Det vil som hovedregel
være arbejdsgivere og virksomheder, der udbetaler såkaldt B-indkomst, som fx
kunstnerhonorar.
Registrering i cvr-registret sker via virk.dk. Hvis virksomheden ikke i forvejen
er registreret for en pligt, der giver adgang til eIndkomst, skal virksomheden
registreres for udbetaling af B-indkomst.
HVILKET BELØB SKAL INDBERETTES
Det beløb, der betales til kunstneren, skal indberettes. Dvs. selve honoraret,
transportgodtgørelse og andre eventuelle godtgørelser.
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Når en agent er den indberetningspligtige og har afholdt fradragsberettigede
udgifter i forbindelse med arrangementet og afregner et nettohonorar til
kunstneren, så er det nettohonoraret, der skal indberettes.
Hvis agenten har beregnet sig et honorar over for kunstneren, skal dette
honorar, når det modregnes i afregningen, være fratrukket i det indberettede
honorar.
Hvis kunstneren har haft et udlæg ifølge regning, så skal en godtgørelse af
dette udlæg ikke med i det indberettede beløb.
HVILKET CPR-NR. SKAL DER INDBERETTES PÅ
Der skal indberettes på det cpr-nr. eller de cpr-numre, som opgives af kunstneren/kunstnerne. I nogle tilfælde opgives der et cvr-nr. i stedet. Det kan der så
indberettes på i stedet for cpr-nr.
Et band (gruppe af kunstnere) kan bede om at få honoraret fordelt på et antal
cpr-numre. Hvis der skal fordeles på flere cpr-numre, kan dette ske på den
måde, som et evt. band meddeler, at det skal fordeles. Altså et bestemt beløb
pr. bandmedlem.
Hvis et band ikke beder om at få honoraret fordelt, kan det fulde beløb indberettes på bandlederens cpr-nr. eller en anden, der er udpeget som repræsentant for bandet. Dette er dog ikke hensigtsmæssigt, idet den person, der har
fået registreret honoraret på sit cpr-nr., senere skal i kontakt med SKAT for at
få flyttet en del af honoraret til andre cpr-numre.
I afsnittet ”Om kunstnerens årsopgørelse” er der under ”Genoptagelse af årsopgørelse” beskrevet, hvordan man kommer i kontakt med SKAT om ændring
af sin årsopgørelse. Samme procedure skal anvendes, når man skal have flyttet
honorar til andre cpr-numre.
HVIS FAKTURAEN ER UDSTEDT AF ET SELSKAB,
SKAL DER IKKE INDBERETTES
Der skal kun indberettes, når den ydelse, der faktureres er en personlig arbejds- eller tjenesteydelse. Derfor skal der ikke indberettes, hvor vederlag
(honorar) for det udførte arbejde tilfalder et aktieselskab eller anpartsselskab
og dermed er selskabets indkomst. Andre steder er dette benævnt ”kunstner
i selskabsform”. Det skal således være en ”kunstner i selskabsform”, der skal
være kontraktspart, for at der ikke skal indberettes.
HVILKE UDENLANDSKE KUNSTNERE SKAL
DER IKKE INDBERETTES OM
For udenlandske kunstnere, der ikke er skattepligtige til Danmark, og hvor
honoraret er erhvervet som led i selvstændig erhvervsvirksomhed, skal der ikke
ske indberetning af honoraret. Vurderingen foretages ved at se på, om kriterierne for at være selvstændig erhvervsdrivende er opfyldt.
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Kriterierne, der kendetegner selvstændig erhvervsvirksomhed, er nævnt i cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 til Personskatteloven. I retspraksis lægges primært
vægt på følgende: hvem har instruktions- og kontrolbeføjelsen, og hvem
har udgifterne og den økonomiske risiko forbundet med arbejdet. Opfylder
den udenlandske kunstner disse kriterier, vil honoraret være erhvervet ved
selvstændig erhvervsvirksomhed. Et kendt udenlandsk band kan som regel
betragtes som selvstændig erhvervsvirksomhed.
HVORDAN INDBERETTES PÅ UDENLANDSKE KUNSTNERE,
NÅR DISSE IKKE HAR ET DANSK CPR-NR.
Det er vigtigt allerede i fasen omkring kontraktindgåelse at få de oplysninger,
der er nødvendige for den senere indberetning, herunder oplysninger om
eventuel skattepligt til Danmark.
Principielt må der ikke ske betaling til en kunstner, der ikke kan identificeres
korrekt over for SKAT.
For udenlandske kunstnere, der ikke er skattepligtige til Danmark, og hvor
honoraret ikke er erhvervet som led i selvstændig erhvervsvirksomhed, skal
der ske indberetning med angivelse af personens/personernes navn(e) og
adresse(r). Se nærmere under afsnittet ”Praktisk anvisning”.
For udenlandske kunstnere, der er skattepligtige til Danmark, skal der ske indberetning som for danske kunstnere, men suppleret med personens/personernes navn(e) og adresse(r), hvis den er i udlandet. Se nærmere under afsnittet
”Praktisk anvisning”.

GOD SKIK FOR KONTRAKTER OM LIVEKONCERTER
Livemusikbranchen har siden 2009 samarbejdet om at regulere de særlige
forhold, som gælder for de livekoncerter, arrangørerne køber og arrangerer.
Gennem rammeaftaler, der dækker alle kontraktindgåelser om livekoncerter
med danske bands, sikres, at arrangementerne gennemføres på bedst mulig
måde for både artist, arrangør og publikum, ligesom det juridiske grundlag
for arrangementerne fastslås. Branchen ønsker med rammeaftalerne et godt
handelsklima, der ubegrænset og frit genererer sund forretning for den danske
livebranche.
Det betragtes som god kontraktskik, at rammeaftalernes bestemmelser gøres
gældende for alle aftaler om liveoptræden, herunder at der fra alle hovedkontrakter henvises til rammeaftalerne. Endvidere bør det af kontrakterne tydeligt
fremgå, hvilke kontrahenter og eventuelle andre parter der indgår i aftaleopfyldelsen; såvel arrangøren, den optrædende artist og den formidlende agent,
hvis en sådan er involveret. Ligeledes bør formidlingsprovision fremgå.
Der findes i dag tre versioner af rammeaftalerne; for festivaler, for spillesteder
og for kulturhuse, som alle kan hentes på www.koncertramme.dk
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Sammenhængen mellem kontraktens parter,
indberetningspligten, agentens provision og det
beløb, der skal indberettes

1.

Når kontrakten er
indgået mellem

Ligger indberetningspligten hos

Skal dette indberettes til
eIndkomst

Skal agentprovision behandles således

Arrangøren og
artisten
(Arrangøren har
den økonomiske
forpligtelse over
for artisten)

Arrangøren –
også selvom
honoraret
afregnes via
agent eller
bureau

Det samlede honorar på
et eller flere cpr-numre
eller et cvr-nr. Dvs. honorar, provision og andre
kontraktlige udgifter
som arrangøren betaler
til artisten – dog ikke
udgifter, hvor der er tale
om refusion af et udlæg.

En evt. særskilt provision
til en agent skal indberettes sammen med honoraret, når den er en del
af kontrakten. Artisten
har fradrag for denne på
selvangivelsen.

Hvis artisten som kontraktspart er et selskab,
skal der ikke indberettes..

2.

Arrangøren og
agenten, når
agenten har
den økonomiske forpligtelse
over for artisten

Agenten

Nettohonoraret, som
artisten får. Indberetningen kan fordeles på
et eller flere cpr-numre, evt. et cvr-nr.

Hvis der faktureres en
særskilt provision fra
agent til arrangør for at
formidle kontrakten mellem arrangør og kunstner, skal provisionen ikke
indberettes som en del
af honoraret. Jf. afsnittet
”God skik for kontrakter
om livekoncerter” skal
provisionen fremgå af
kontrakten mellem arrangør og artist.
Agenten fakturerer
arrangøren provision
+ moms sammen med
kunstnerhonorar +
moms.

Hvis artisten som
kontraktspart er et
selskab, skal der ikke
indberettes.
3.

Agent og artist

Denne situation er beskrevet som en del af pkt. 2.
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Eksempler på situationer med indberetning
af udbetalt honorar
Eksemplerne er modtaget fra en række arrangører, som materiale til brug ved
udarbejdelsen af vejledningen.
Det, der er korrekt, er markeret med GRØNT
Det, der er tvivlsomt, er markeret med GULT
Det, der er forkert, er markeret med RØDT
Situationen

SKATs kommentar

Honorar udbetales direkte til musikeren, og
arrangøren indberetter til SKAT

Hvis der indberettes på musikerens cpr-nr.
eller et cvr-nr., og indberetning sker umiddelbart i forlængelse af betalingen, så er det
korrekt.

Agenten sender en faktura til arrangør på
honorar + provision. Agenten påfører fakturaen, hvordan honorar skal lønoplyses i form af
cpr-numre/cvr-nummer. Arrangør indberetter
til SKAT.

Hvis indberetning sker umiddelbart i forlængelse af betalingen, så er det korrekt. Her er
det forudsat, at arrangøren har kontrakten
med kunstneren.

SKATs lønoplysningsformular (blanket 03.075)
benyttes, som artisten udfylder 14 dage inden
arrangement (med fordeling af honorar, provision og moms af provision på diverse cpr-nr.
eller cvr-nr.). Informationerne sendes til arrangør, som udfylder resten og indberetter.

God løsning. En struktureret kommunikation
mellem kunstner og arrangør er altid at
foretrække. Hvis provision til agent er arrangørens udgift, skal den ikke indberettes.

På baggrund af kontrakt udbetaler arrangøren honorar til artisten. Provision + moms
faktureres af agent. Arrangøren lønoplyser honoraret på artistens cpr-nr. eller cvr-nr.

Er korrekt, når formidlingsprovisionen
faktureres fra agent til arrangør og er arrangørens udgift. Det ikke-momsbelagte
artisthonorar indberettes.

Honoraret indberettes til SKAT direkte sammen med udbetalingen. Hvis oplysninger til
fordeling af honorar ikke findes i kontrakten,
sender arrangør en mail til agenten og får
oplyst cpr-nr. eller cvr-nr. samt evt. fordeling.
Enkelte bureauer indberetter selv til SKAT, og
det accepteres, hvis det er skriftligt bekræftet.

Korrekt. Det er dog stadig arrangørens ansvar, at der indberettes korrekt, når arrangøren har kontrakt med kunstneren.
Se afsnittet Hvis en agent indberetter.

Artisten sender en faktura fra sit eget selskab,
tillagt 25 % moms på hele fakturabeløbet, hvor
der på fakturaen er skrevet cvr-nr. Arrangør
indberetter ikke til SKAT.

Korrekt. Der skal som hovedregel ikke ske
indberetning, hverken når den fulde afregning er momsbelagt, eller når artisten
fakturerer via et selskab.
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Situationen

SKATs kommentar

Honorar til kunstnere bosiddende i udlandet
skal også indberettes (med navn, adresse
og landekode), selvom de ikke skal betale
skat (felt 38 i stedet for felt 36). Kunstnere
bosiddende i udlandet skal som hovedregel
ikke betale skat i DK, men hvis de har arbejdet
meget i DK, er de skattepligtige til DK. Det er
arrangørens ansvar at finde ud af, om de er
skattepligtige.

Udenlandske kunstnere skal ikke indberettes, når de ikke er skattepligtige til Danmark,
og de er en del af en selvstændig virksomhed. Er de ikke en del af en selvstændig
virksomhed, skal der ske indberetning som
for danske kunstnere. Se nærmere i afsnittet
Praktisk anvisning.

Arrangør indberetter de honorarer, arrangøren selv udbetaler direkte til artisterne, dog
ikke hvis det er til et cvr-nr.

Ikke fyldestgørende. Der er indberetningspligt, uanset om honoraret afregnes direkte
eller via agent, når kontraktens parter er
arrangør og kunstner. Og der skal også
indberettes, når der afregnes med en artist
med cvr-nr. Dog ikke, hvis kontrakten på
kunstners side er et selskab.

Arrangør modtager faktura fra agenten.
Faktura indeholder, ud over honorar til artisten,
også provision + moms til agenten - og det
indberetter arrangør til SKAT.

Agentens provision og momsen heraf skal
ikke indberettes til SKAT, hvis provisionen er
arrangørens udgift. Kun hvis den er kunstnerens udgift. Indberetning skal kun ske af
arrangøren, når arrangøren har kontrakt
med kunstneren.

Udenlandske kunstnere indberettes samlet i
starten af januar hvert år for det foregående
år. Her sørger arrangøren altid for at have
oplysningerne inden kunstnerne forlader huset
på koncertdagen.

Der har tidligere kun været udvekslet oplysninger med udlandet én gang om året, men
der er sket en udvikling hen mod løbende
udveksling. Derfor skal indberetning for
udenlandske kunstnere ske månedlig, som
for danske.

Agenten indberetter via sit eget cvr-nr., som
om det er agenten, der har afregnet honoraret
til kunstneren.

Det skal altid fremgå af en indberetning,
hvem der er den indberetningspligtige – den
der har kontrakt med kunstneren. I dette
tilfælde vil det fremstå som om agenten
har kontrakten med kunstneren. Dvs. at
arrangøren udelukkende har kontrakt med
agenten. I så fald er indberetningen korrekt.

Arrangøren betaler honorar via faktura fra
agenten, og her formoder arrangøren, at
agenten indberetter til SKAT, hvad musikeren
får i honorar.

Det er afgørende, hvem der har kontrakt
med kunstneren. Hvis kontraktens parter er
arrangøren og kunstneren, er det arrangøren, der har indberetningspligten. Hvis kontraktens parter er agenten og arrangøren, er
det agenten, der har indberetningspligten.
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Situationen

SKATs kommentar

Variant af ovenstående: Agent sender en
faktura til arrangør på honorar + provision.
Hvis der ikke står oplysninger om artistens cprnr., lønoplyses ikke til SKAT (det forudsætter
arrangøren at agenten gør).

Det er stadig arrangøren (der har kontrakten med kunstneren), der har indberetningspligten. Hvis ikke cpr-nr. eller cvr-nr.
på kunstneren fremgår af fakturaen, skal
arrangøren bede om oplysningerne og tilbageholde betalingen, indtil oplysningerne
er fremkommet, så indberetningspligten
kan opfyldes.

Når agenten sender faktura, indberettes på
agentens cvr-nr. Agenten bekræfter, at de
indberetter på kunstneren.

Det er kunstnerens cpr-nr. eller cvr-nr., der
skal indberettes på – ikke agentens. Det er
kunstnerens honorar, der skal indberettes ikke en agents momsbelagte provision. Hvis
agenten skal indberette, så skal det ske som
beskrevet nedenfor. Det er afgørende, hvem
der har kontrakten med kunstneren.
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HVIS EN AGENT INDBERETTER
Ligesom en arbejdsgiver kan lade et lønbureau indberette lønoplysninger for
sine ansatte, så kan en arrangør, når denne har indberetningspligten, også
lade en agent indberette honoraret. Der er dog et par forudsætninger:
AGENTEN FÅR EN LØNSERVICEBUREAUAFTALE MED SKAT
Agenten kan lade sig registrere som lønbureau hos SKAT. Hvis agenten har en
lønbureauaftale med SKAT, skal der være en aftale mellem arrangør og agenten om, at indberetning sker på arrangørens vegne. Dvs. agenten skal stå som
den fysiske indberetter, og arrangørens cvr-nr. skal stå som den indberetningspligtige (i de tilfælde, hvor arrangøren har kontrakten med kunstneren).
Hvis en agent ønsker at indgå en lønservicebureauaftale med SKAT, skal agenten logge på SKATs Tastselv Erhverv og via Kontakt sende en anmodning om
Lønservicebureauaftale om indberetning til eIndkomst.
Agenten vil få tilsendt en aftale, som underskrives både af SKAT og agenten.
Aftalen registreres i SKATs Erhvervssystem og virker som en bevilling til at kunne
indberette for andre indberetningspligtige.
Hvis en arrangør ønsker at få en agent til at forestå indberetningen, skal der
efter SKATs bestemmelser foreligge en aftale mellem lønbureau (agenten)
og den indberetningspligtige (arrangøren) om, at agenten må indberette for
arrangøren.
Det er af stor vigtighed, at arrangøren kan være sikker på, at en indgået aftale
om, at agenten forestår indberetning til SKAT, opfyldes fuldt ud. Det er nemlig
stadig arrangørens ansvar, at der indberettes korrekt. Agenten har dog også,
via sin lønservicebureauaftale med SKAT og den skriftlige aftale med arrangøren, et medansvar for, at der indberettes korrekt og til tiden.

MOMS I FORBINDELSE MED KUNSTNERISKE YDELSER
DEN KUNSTNERISKE YDELSE
En kunstnerisk ydelse er momsfri, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 7.
Hvis musikere engageres til en koncert, vil musikerne være momsfritaget for
deres honorar, mens arrangøren af koncerten skal betale moms af entréindtægterne.
En musiker er momspligtig af entreindtægterne, hvis musikeren selv står som
arrangør.
Når en kunstners leverance udgør en momsfri kunstnerisk ydelse, har kunstneren ikke fradragsret for moms af indkøb, som skal bruges til den pågældende
leverance.
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PROVISION – AGENTYDELSEN
Agentprovision er en momspligtig ydelse.
Arrangøren har normalt fradrag for momsen på provision, når aftalen om den
kunstneriske ydelse er indgået mellem arrangøren og agenten, og fakturaen er
udstedt til arrangøren.
Arrangøren har normalt ikke fradrag for momsen på provision, når aftalen om
den kunstneriske ydelse er indgået mellem arrangøren og kunstneren. Da provisionen så er en udgift for kunstneren, kan provisionen (inkl. moms) fradrages i
opgørelsen af kunstnerens skattepligtige indtægt.
Se mere i afsnittet Sammenhæng mellem kontraktens parter, indberetningspligten, agentens provision og det beløb, der skal indberettes.
MOMS VED VIDERESALG AF KUNSTNERISK YDELSE
I det omfang en agent har kontrakt med en kunstner og videresælger dennes
ydelse til fx en arrangør, er der moms på den samlede ydelse ved fakturering
fra agenten til arrangøren, når agenten i eget navn og for egen risiko indgår
kontrakten med arrangøren og samtidig har den økonomiske forpligtelse over
for artisten.

OM KUNSTNERENS ÅRSOPGØRELSE
SELVANGIVELSE
De indberetninger, der er foretaget fra arrangører mv., vil indgå i kunstnerens
årsopgørelse. For at få fradrag for omkostninger i forbindelse med erhvervelsen af honorarer mm., skal kunstneren selvangive disse særskilt. Vær opmærksom på, at indberettede beløb som ”B-indkomst uden AM-bidrag” (typisk
rejsegodtgørelse) evt. kan fratrækkes på selvangivelsen i rubrik 29.
GENOPTAGELSE AF ÅRSOPGØRELSE
Hvis en arrangør indberetter et honorar så sent, at kunstneren allerede har
selvangivet for det pågældende år, sender SKAT en såkaldt agterskrivelse til
honorarmodtageren (kunstneren), hvor SKAT skriver, at de agter/foreslår at
forhøje kunstnerens skattepligtige indkomst med det nu indberettede beløb.
Hvis det indberettede beløb allerede er med i det beløb kunstneren har selvangivet, skal kunstneren gøre SKAT opmærksom på, at han/hun ikke er enig i
forslaget. Det gøres hurtigst således:
Gå på skat.dk og log ind. Se forslaget til ny årsopgørelse ved at klikke på fanen
”Årsopgørelse” eller via linket ”Se årsopgørelse for [året]”. På forslaget står der
bl.a.: ”Er du ikke enig, skal du skrive til os senest den [fristdato]. Begrund, hvorfor du er uenig, og vedhæft eventuel dokumentation. Klik på Kontakt.”
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Vælg punktet ”Skriv til SKAT”, vælg ”Indkomst og fradrag”, vælg ”Indkomst og
fradrag [året] (Årsopgørelse)”, ”Fået forslag fra SKAT om ny årsopgørelse”,
skriv din besked. Fx, at beløbet som SKAT foreslår indtægten forhøjet med,
allerede er med i det selvangivne beløb, og at man derfor ikke er enig i forslaget.
Man kan også ringe til SKAT på et direkte nummer vedrørende årsopgørelser:
72 22 28 28.
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PRAKTISK ANVISNING
– indberetning af honorar til eIndkomst

Fig. 1

Gå på skat.dk og klik på ”Log på”, øverst til højre i billedet.

Fig. 2

Vælg den måde du vil logge på under Erhverv.
Følg instruktionerne på skærmen for at logge på.
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Fig. 3

Fig. 4

Efter du er logget på, klik på ”Indberet til eIndkomst”.
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Fig. 5

Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn.
Hvis ikke du kan se menupunktet, skal du tilføje det under
Ændre tilmeldingsoplysninger ud for den røde pil ovenfor.
Gør som vist på skærmbilledet i Fig. 6 nedenfor.
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Fig. 6

Marker her, hvis du ikke kunne se menupunktet, som nævnt under Fig 5.
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Fig. 7

Når du er kommet ind på hovedmenuen i eIndkomst fra skærmbilledet
i Fig. 5, skal du vælge
Indberet lønoplysninger – online
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Fig. 8

Her skal du vælge:
For danske kunstnere med dansk cpr-nr. eller dansk cvr-nr.:
Indkomsttype: 05 B-indkomst
Indkomstmodtager: Cpr-nr., hvis du skal indberette på en persons cpr-nr.
Hvis en dansk kunstner er bosat i udlandet, skal du oplyse den udenlandske adresse.
Nogle kunstnere kører i virksomhedsform, og har derfor kun et cvr-nr. eller
se-nr. på afregningen. Så vælger du Person SE-nr.
Indtast det aktuelle cpr- eller cvr-nr., og klik på Fortsæt.
Hvis du skal fordele på flere cpr-numre, kan det ske på den måde, som et evt.
band meddeler, at det skal fordeles. Altså et bestemt beløb pr. bandmedlem.
Hvis et band ikke beder om at få honoraret fordelt, kan det fulde beløb indberettes på bandlederens cpr-nr. eller en anden, der er udpeget som repræsentant.
Side
19/23

For udenlandske kunstnere uden dansk cpr-nr. eller dansk cvr-nr.:
Indkomsttype: 05 B-indkomst
Indkomstmodtager: Uden CPR-nr.
Du skal udfylde felterne med navn og adresse samt landekode, køn og
fødselsdato, og klikke på Fortsæt.
For udenlandske kunstnere med dansk cpr-nr. eller dansk cvr-nr.:
Indkomsttype: 05 B-indkomst
Indkomstmodtager: CPR-nr. eller Person-SE-nr.
Hvis den udenlandske kunstner har et dansk cpr- eller cvr-nr., der er anført
på afregningen, skal du vælge Person SE-nr. eller CPR-nr.
Du skal udfylde med det aktuelle cpr- eller cvr-nr., navn og adresse samt
landekode, og klikke på Fortsæt.
Hvis du skal fordele på flere personer, kan det ske på den måde, som et evt.
band meddeler, at det skal fordeles. Altså et bestemt beløb pr. bandmedlem.
Hvis et band ikke beder om at få honoraret fordelt, kan det fulde beløb indberettes på bandlederens navn eller en anden, der er udpeget som repræsentant.
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Fig. 9

I billedet Indberet lønoplysninger skal du vælge lønperiode start- og slutdato –
som kan være den måned honoraret er udbetalt i, eller den dato kunstnerens
honorar vedrører. Hvis det er en bestemt dato, så skal du vælge samme dato i
begge felter. I Dispositionsdato skal du vælge betalingsdatoen.
Indtast nu det rene honorarbeløb i felt 36 B-indkomst, hvoraf der skal betales
AM-bidrag. Feltet findes i den nederste halvdel af billedet under overskriften
Yderligere indberetningsfelter.
I det omfang artisten har fået udbetalt rejse- og befordringsgodtgørelse, efter
statens takster for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, skal du indtaste
dette beløb i felt 38 B-indkomst, hvoraf der ikke betales AM-bidrag. Beløbet
er, i forbindelse med udbetaling af honorar, ikke skattefrit, men fritaget for
AM-bidrag, i modsætning til honoraret. Derfor denne opdeling.
Udgifter, som artisten har lagt ud, og får refunderet af arrangøren, skal du ikke
indberette.
Klik herefter på Fortsæt – under den røde pil nederst til højre i billedet
(knappen kan ikke ses i Fig. 9).
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Fig. 10

I billedet Bekræft indberetning kontrollerer du, at alt ser rigtigt ud. Gå evt.
tilbage og ret. Når alt er rigtigt, skal du klikke på Bekræft.
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Fig. 11

Hvis du skal indberette på flere cpr-numre, skal du klikke på Ny indberetning
– ellers klik på Afslut.
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