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We Make What’s Next
Tiltak fra regjeringen for å møte finansielle utfordringer av COVID-19 viruset
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selskap med betydelig 
omsetningsfall
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1 Innledning

Mute
• Husk å “mute” deg 

sjølv av omsyn til 
alle andre

Chat. Send inn dine 
spørsmål

• Bruk chat- 
funksjonen i løpet 
av webinaret.

• Vi svarar på 
spørsmål 
avslutningsvis

Opptak
• Webinaret vil bli tatt opp
• Husk å skru av ditt eige kamera  
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Oversikt over tiltakspakkene
Statens tiltakspakker kan deles inn:

● Kostnadsreduserende
○ Endring av permitteringsreglene
○ Forkortet arbeidsgiverperiode
○ Reduksjon av avgifter

● Likviditetstilførsel
○ Lånegarantiordning
○ Statens obligasjonsfond
○ Utsatt betalingsfrist for offentlige avgifter og skatter

● Kapitaltilførsel
○ Kontantstøtten
○ Økning i tilskuddsordninger fra blant annet Innovasjon Norge

I tillegg kommer bransjespesifikke ordninger 



Kontantstøtteordningen



Tilskuddsordning - 10-30 
mrd. i måneden
● Loven og tilhørende forskrift ble vedtatt fredag 17. april.

● Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent 
omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen 
være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført 12. mars.

● Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene 
vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

● Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten, og søknadsprosessen er i stor grad  
automatisert gjennom en digital tjeneste, som utvikles i samarbeid med Finans 
Norge. 

● Søknadsskjema og tilhørende veiledning er lagt ut hos Skatteetaten 

Se: https://kompensasjonsordning.no/

Det er naturlig at bedrifter som er 
pålagt å stenge får dekket en høyere 
andel av de faste kostnadene enn 
bedrifter som “bare sliter”

- Nybø på regjeringens 
pressekonferanse 27. mars

https://kompensasjonsordning.no/


Hvem gjelder den for
● Tilskuddsordningen vil gjelde for foretak som 

○ ikke var i økonomiske vanskeligheter før Covid-19

○ var registrert i foretaksregisteret 1. mars

○ er skattepliktig til Norge

○ har ansatte (unntak: enkeltpersonforetak og ANS/DA der foretakets inntekt 
er innehavers eller minst en av deltakernes hovedinntekt)

○ har i perioden det søkes tilskudd om hatt et stort omsetningsfall, 30 prosent 
som følge av Covid 19-utbruddet (20 % i mars)

○ driver lovlig virksomhet

○ Ikke drive innenfor næringer som er holdt utenfor kompensasjonsordningen



Økonomiske vanskeligheter

Det er krav om at søker ikke skal ha vært i økonomiske vanskeligheter før 
koronakrisen

Det er fire krav som må være oppfylt for å sikre at støtte kun gis til selskaper som 
hadde en sunn økonomi før koronautbruddet.

1. Foretaket ikke ha vært insolvent før koronautbruddet. 

2. Det kan ikke eksistere tvangsgrunnlag eller avtale som gir kreditorer 
særskilt dekningsrett i utbetalt tilskudd til foretaket.

3. Person med ledende roller knyttet til foretaket ikke er ilagt 
konkurskarantene. 

4. Ordningen omfatter heller ikke foretak som er under konkursbehandling, 
foretak som er begjært tvangsoppløst eller registrert under avvikling i 
Foretaksregisteret. 



Hvem er utelatt? 

● Følgende næringer er unntatt
○ Petroleumsutvinning
○ Produksjon samt overføring og distribusjon av kraft
○ Finansforetak og andre selskaper med investeringsvirksomhet som 

hovedformål

● Virksomheter som omfattes av bransjespesifikke støtteordninger, er heller 
ikke omfattet

○ Private barnehager
○ Flyselskaper med norsk driftstillatelse
○ Frivillige organisasjoner og idrettslag



Ytterligere krav til søkere

● Dokumentere fullstendige eierstruktur, inkl. både direkte og indirekte reelle 
eiere

● Skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 skal være 
betalt

● Skattemelding for formues- og inntektsskatt og årsregnskap for 2018, 
samt øvrige rapporteringsplikter etter skatteforvaltningsloven, skal være 
levert

● Tilskuddsmottaker må ha bankkontonummer som fremgår av bankenes 
felles Konto- og adresseringsregister

● Det gis ikke tilskudd til søker som i tilknytning til tidligere søknadsperioder 
ikke har levert etterspurt dokumentasjon etter anmodning fra 
tilskuddsmyndighetene.



Hvor mye? (1 av 3)

Todelt modell for beregning av kompensasjon.
○ Bedrifter som er pålagt å stenge ned av staten og opplever reduksjon i 

omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få dekket inntil 90 
% av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:
Tilskudd = Oms. fall i % x vekstfaktor x uunng. faste kost. x 90 %

○ Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i 
omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon 
beregnet slik:
Tilskudd = Oms. fall i % x  vekstfaktor x (uunng. faste kost. - 10 000) x 80 %

○ Hvor vekstfaktoren = (omsetning i januar og februar 2020)/ (omsetning i 
januar og februar 2019)

■ Justeringen gjelder både ved økning og reduksjon i omsetning og 
innebærer en økning i støtten til vekstselskaper og en reduksjon i 
støtten til selskaper som har hatt nedgang i omsetningen



Hvor mye? (2 av 3)
Foretak anses stengt av staten hvis de er omfattet av bestemmelsene §14 og §16 i 
Covid-19-forskriften. Liste over bransjer:

● Serveringssteder hvor det ikke serveres mat, herunder kafe uten matservering, bar, pub 
og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende.

● Frisørtjeneste, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og 
liknende

● Treningssentre, herunder dansestudio/danseskole, rideskole
● Svømmehaller, badeland, badstuer
● fornøyelsesparker, dyrehager, akvarier, opplevelsessentre, lekeland, rafting og liknende 

aktiviteter
● Bingohaller, bowlinghaller, go-cart
● Bussreiser (turreiser)
● Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
● Kiropraktorer
● Optikere
● Fotterapeuter
● Logopeder
● Psykologer
● Virksomheter som tilbyr alternativ behandling
● Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses 

som nødvendig helsehjelp
● Tannleger



Hvor mye? (3 av 3)
Forskriften introduserer enkelte begrensninger til tilskuddets størrelse

● Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner

● Øvre grense for støtte per foretak er 80 millioner kroner per måned
○ Beregnet tilskudd etter modellene over som overstiger 30 millioner kroner vil 

avkortes med en faktor på 0,5
○ Eksempel

■ Et selskap som har rett på 30 millioner i kompensasjon vil få utbetalt 
30 millioner

■ Et selskap som har rett på 70 millioner få utbetalt 50 millioner, da det 
kun har rett til 50 % på de 40 millioner som overstiger 30 millioner

● Tilskudd kan ikke overstige foretakets beregnede omsetningsfall, målt i kroner

● Tilskudd kan ikke overstige det prosentvise, normaliserte omsetningsfallet i 
perioden multiplisert med summen av faste, uunngåelige kostnader og (pluss) 
ordinært resultat før skattekostnad i siste regnskapsår som avsluttes før 1. 
mars, der resultatet divideres med antall måneder regnskapsåret omfatter

○ Dette gjelder likevel ikke hvis foretaket ved revisorbekreftede opplysninger kan 
dokumentere at det i januar og februar 2020 hadde et positivt ordinært resultat 
før skattekostnad.



Omsetningsfall
Hva er “omsetning”?

● Årsakssammenheng med Covid-19 (ESA tydelig på krav til 
dokumentasjon)

● Varer og tjenester omfattes 
○ Skillet inntekter som omfattes av “varer og tjenester” og 

inntekter som faller utenfor
● Inntekt eller avkastning fra kapital, salg av fast eiendom eller andre 

finansielle eiendeler omfattes ikke 
○ NB nå er utleie inntekt inkludert i omsetningsfall

● Andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i 
forbindelse med virusutbruddet skal medregnes i månedens 
omsetning

Fall i forhold til hva?

● Samme periode i fjor
● Evt kan følgende foretak bruke månedlig omsetning i 

kalendermånedene januar og februar 2020 
○ Foretak etablert mindre enn ett år tidligere enn den 

kalendermåned det søkes tilskudd for
○ Foretak som på bakgrunn av omstrukturering av foretaket 

ikke kan finne den relevante omsetningen for ett år siden

i



Uunngåelige faste kostnader
● Uunngåelige kostnader - kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med 

aktivitetsnivået
○ Leie av lokale
○ Lys og varme
○ Vann og avløp
○ Forsikring
○ Leie av utstyr og transportmidler
○ Netto rentekostnader

● Kostnadene må kunne dokumenteres med kontrakt, avtale o.l. inngått før 1. mars

● Utgiftene må periodiseres etter vanlige regnskapsprinsipper

● Som uunngåelige kostnader regnes ikke
○ kostnader til lønn
○ kostnader som knytter seg til tidsbegrensede oppdrag, leveranser og lignende, f.eks

■ korttidsleie av utstyr i forbindelse med pågående oppdrag
○ kostnader som varierer med aktivitetsnivået, for eksempel

■ variabel komponent av husleie som avhenger av leietakers omsetning
■ variable komponenter i forsikringspremie



Uunngåelige faste kostnader
- næringskoder
● Bedriftene skal selv rapportere inn kostnader som kan føres på følgende poster 

i næringsoppgaven
○ 6300 (leie av lokaler)
○ 6310 (leasingleie av bil)
○ 6340 (lys, varme)
○ 6395 (renovasjon, vann, avløp, renhold mv.)
○ 6400 (andre leiekostnader)
○ 6700 (fremmed tjeneste (regnskap/revisjon/rådgivning o.l.)
○ 6995 (kontorkostnader - bl.a. til el. kommunikasjon som inkluderer kostnader til 

privat bruk)
○ 7040 (forsikring og avgifter på transportmidler)
○ 7490 (kontingenter)
○ 7500 (forsikringspremie)
○ Netto renteutgifter

● Foretak som er nedstengt ved statlig vedtak og som etter annet lovverk ikke kan 
permittere alle ansatte (f.eks. av dyrevernhensyn), kan også inkludere følgende 
poster 

○ 5000 (lønn) og 
○ 5400 (arbeidsgiveravgift)



Periodisering
Som hovedregel skal omsetning og kostnader periodiseres, og det er gitt noen 
spesifiseringer

● Kostnadene skal føres jevnt over de terminene den gir bedriften en fordel 
uavhengig av når den betales

○ Ved leasing og leie settes faste uunngåelige kostnader til 
leiebeløp fordelt jevnt over perioden leiebeløpet gjelder

○ Uavhengig av hvilke poster kostnaden skal føres på i regnskapet 
og periodisering etter den regnskapsstandard virksomheten 
benytter

● Fast, uunngåelig kostnad for leie og leasing av driftsmiddel eller eiendom 
reduseres med inntekter fra fremleie av driftsmidlet eller eiendommen.

● Medregnes ikke som faste uunngåelige kostnader
○ Den del av fast, uunngåelig kostnad som etter foretakets 

regnskapsstandard skal balanseføres
○ Den del av faste uunngåelige kostnader som tilbakeføres fordi 

betalingskrav knyttet til kostnaden ettergis eller reduseres



Konsern
Selskaper som er del av konsern skal søke samlet. Små konserner med samlet 
søknad under 30 millioner kroner, kan likevel søke enkeltvis.

● Store konsern med samlet søknad over 30 millioner kroner
○ Alle selskapene som vil søke om tilskudd, må sette opp egen «søknad» med 

oversikt over faste uunngåelige kostnader og omsetningsfall utenfor 
søknadsskjemaet

○ Konsernspissen sender søknadene fra enkeltselskapene samlet, hvor de 
ulike postene summeres for alle selskapene i konsernet som søker om 
tilskudd og fylles inn som én enhet i søknadsskjemaet.

● Små konsern med samlet søknad under 30 millioner kroner
○ Selskaper i konsern som samlet sett vil søke om et mindre beløp enn 30 

millioner kan søke direkte og enkeltvis

● Konsolidert konsernsøknad
○ Et konsern som av organisatoriske grunner ikke er berettiget til støtte på 

foretaksnivå, eller av andre årsaker ønsker å søke som en enhet, kan søke 
samlet for konsernet som om konsernet var et foretak

○ Søknaden må da være basert på konsolidert regnskap samlet for konsernet



Praktisk knyttet til søknaden



Kortfattet sjekkliste - Bare ja         Bare søk!



Søknadsprosessen
Automatisert søknadsordning er lagt ut på følgende adresse 
https://kompensasjonsordning.no/

● Bedriftene må søke hver måned og for april åpner søknadsmuligheten 15. mai 
Er i første omgang kun åpnes for mars måned. Søker må gi opplysninger

○ næringstype, og opplysning om det drives delt næring
○ enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap skal opplyse om inntekt fra virksomheten 

er hovedinntektskilden
○ omsetningstall for aktuelle perioder
○ andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i forbindelse med 

virusutbruddet
○ perioden det søkes for
○ faste, uunngåelige kostnader
○ opplysning om virksomheten anses stengt av staten
○ sesongbetont drift
○ søkers bankkontonummer slik det fremgår i bankenes felles Konto- og 

adresseringsregister
○ om søker er skattepliktig til Norge.

● Hvem kan søke på vegne av selskapene
● Det må søkes før 30. juni 2020
● Aktsomhetskrav
● Dokumentasjon
● Vi anbefaler styrebehandling 

https://kompensasjonsordning.no/


Kontroll av søknaden

● Ved tildeling  - risikobasert kontroll hvor saker tas ut til manuell behandling før det 
fattes vedtak

○ Skatteetaten kan be om ytterligere dokumentasjon, 
○ Forlenget saksbehandlingstid 

● Etterkontroll - kontroll basert på innhentede opplysninger for å verifisere de 
opplysningene som ble gitt på søknadstidspunktet

○ Stemmer ikke opplysningene, kan tilskuddet endres og kreves tilbake av for mye 
utbetalt tilskudd krone for krone med renter samt evt straff 

○ Normal kontrollmetodikk for skatteetaten

● Søker må ved søknaden kunne bekrefte at de kan fremskaffe attest fra revisor eller 
autorisert regnskapsfører . 



Dokumentasjon

Krav til dokumentasjon av opplysninger i søknaden

● Oppstilling som underbygger de tallene og beregningene som ligger til grunn for 
søknaden, med henvisning til relevant regnskapsmateriale

○ Som relevant regnskapsmateriale regnes blant annet fakturajournal og 
kontospesifikasjon med tilhørende salgsdokumentasjon, oversikter over opptjent 
inntekt som ikke er fakturert, kjøpsdokumentasjon og kontrakter

● Oppstillingen må vise hvordan omsetning og faste uunngåelige kostnader er 
periodisert

Skatteetaten kan ved behandling av søknaden eller ved etterkontroll be om bekreftelse fra 
revisor eller autorisert regnskapsfører. Søker skal uansett legge frem bekreftelse fra 
revisor eller autorisert regnskapsfører ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. 



PwC kan bistå med
● Rådgivning om regelverket og ordningen

● Bistå med å vurdere inntektsfall og kostnadsnivå

● Bekreftelse fra revisor og autorisert regnskapsfører
○ Bekrefte at foretaket er i scope for ordningen
○ Bekrefte at foretaket ikke er i økonomiske vanskeligheter
○ Bekrefte omsetningsfallet
○ Bekrefte omfanget av uunngåelige faste kostnader
○ Bekrefte størrelsen på tilskuddet



Oppsummering - Beregningskalkulator 



Beregningskalkulator (1 av 3)



Beregningskalkulator (2 av 3)



Beregningskalkulator (3 av 3)



Spørsmål og svar
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Takk for i dag!

PwCs Skatteblogg: Skattebloggen.no  

Forstå og håndter konsekvensene: pwc.no/COVID-19  |  pwc.com/COVID-19
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