Melding om registrering av bemanningsforetak
Jf. Forskrift av 4. juni 2008 nr. 541 om bemanningsforetak § 5

Meldende foretak
Foretakets navn

Adresse

Postnummer

Land

Poststed

Organisasjonsnummer

Organisasjonsform:
Aksjeselskap registrert i Norge
Allmennaksjeselskap registrert i Norge
Aksjeselskap eller allmennaksjeselskap eller tilsvarende registrert i annet EØS-land
Annet - spesifiser:

Det bereftes med dette at virksomheten er registrert i enhetsregisteret og hos skatteetaten

Navn på fast representant i Norge for utenlandsk virksomhet
* Utenlandsk foretak som ikke har fast forretningssted eller hjemsted i Norge, må opplyse om navn og adresse på fast representant i Norge.
Fast representant er den samme som er registrert som kontaktperson i Enhetsregisteret

Ja

Nei

Fast representant (dersom denne ikke er den samme som er registrert i Enhetsregisteret)

Fast representants adresse (hjemsted eller fast forretningsadresse i Norge)

Postnummer

Poststed

Vedlagt dokumentasjon
Ja

Nei

Garanti bank eller forsikringsselskap (gjelder bemanningsforetak som ikke er registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap, og
foretak utenfor EØS- området - se punkt 3 i veiledningen).

Ja

Nei

Bekreftelse på at selskapet er registrert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap eller tilsvarende i et annet EØS land (gjelder
utenlandske foretak - se punkt 2 i veiledningen).

Underskrift
Det bekreftes at meldte opplysninger er riktige
Daglig leder
Sted

AT-595b (Januar 2019)

Dato

Underskrift (daglig leder)

Veiledning for utfylling av melding om
registrering av bemanningsforetak
Meldingen gjelder registrering av bemanningsforetak som skal drive utleie av arbeidskraft i Norge.
Signert melding kan sendes til Arbeidstilsynet via eDialog.
Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt på www.arbeidstilsynet.no/post
Du kan også sende meldingen som vanlig brevpost:
Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim
Hvem skal melde:
Bemanningsforetak som skal drive virksomhet i Norge.
Hva kreves for å bli registrert som bemanningsforetak:
1. Foretak registrert som AS eller ASA i Norge (norsk foretak)
Bemanningsforetak skal være registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap i Norge i henhold til forskriften § 2.
Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og hos norske skattemyndigheter. Registrert hos norske
skattemyndigheter innebærer at foretaket må være registrert som arbeidsgiver hos skatteoppkreveren. Registrert
hos skatteoppkreveren vil foretaket være ved innsending av samordnet registermelding til Enhetsregisteret, der
man i pkt. 3.3 krysser for at enheten skal registreres med arbeidstakere. Arbeidstilsynet kontrollerer
opplysningene mot Enhetsregisteret.
2. Foretak registrert i et annet EØS-land (utenlandsk foretak)
Bemanningsforetak som er registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap eller tilsvarende i et annet EØS- land,
oppfyller kravet til å kunne drive virksomhet i Norge. Foretaket må vedlegge dokumentasjon for
registreringsforholdet dersom dette ikke allerede fremgår av Enhetsregisteret. I tillegg til at foretaket må være
registrert i Enhetsregisteret, må foretaket også være registrert som arbeidsgiver hos skatteoppkreveren, jf pkt 1
ovenfor.
3. Andre foretak utenfor EØS/Norske og utenlandske foretak som ikke er aksjeselskap eller
allmennaksjeselskap
Bemanningsforetak som ikke er registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap, og foretak utenfor EØS- området,
må for å kunne drive virksomhet i Norge stille sikkerhet i form av garanti fra bank eller forsikringsselskap for
egenkapital tilsvarende egenkapitalkravet for aksjeselskap eller allmennaksjeselskap i lov av 13. juni 1997 nr. 44
og nr. 45. For tiden er kravet til egenkapital henholdsvis kr 30 000/1 million. Dokumentasjon for stilt sikkerhet må
vedlegges meldingen.
Foretaket må i tillegg være registrert i Enhetsregisteret og som arbeidsgiver hos skatteoppkreveren, jf pkt 1
ovenfor.
Fast representant
Utenlandsk foretak som ikke har fast forretningssted eller hjemsted i Norge, må opplyse om navn og adresse på
fast representant i Norge.
Årlig melding
Registrerte bemanningsforetak skal innen 31. januar hvert år melde fra til Arbeidstilsynet, og bekrefte at foretaket
fortsatt fyller vilkårene for å opptre som bemanningsforetak i Norge.
Foretak som ikke melder fra om at de fortsatt fyller vilkårene for å opptre som bemanningsforetak, vil bli slettet
fra registeret over bemanningsforetak. Før sletting foretas, vil virksomheten få varsel med tre ukers frist til å
oppfylle meldeplikten.
Arbeidstilsynet kontrollerer alle innkomne opplysninger mot Enhetsregisteret

