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Mute
• Husk å “mute” deg 

selv av hensyn til 
alle andre

Chat. Send inn dine 
spørsmål

• Benytt chat 
funksjonen i løpet 
av webinaret.

• Spørsmål besvares 
avslutningsvis

Velkommen til Webinar 
“Offentlige støttetiltak”

Agenda
00:00 - 00:00

Velkommen | xx

Introduksjon  | xx 

Offentlige støttetiltak  |xx, PwC

Spørsmål fra “salen”

Oppsummering og takk for i dag  | xx

Opptak
• Webinaret vil bli tatt opp 



07. april 2020 

som følge av COVID-19

Kompensasjonsordningen





PwC

– Det er tusenvis av norske bedrifter som nå opplever at inntektene 
faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter 
som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer 
ansatte. Når staten dekker deler av disse kostnadene, øker vi sjansen 
for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape 
verdier og arbeidsplasser når krisen er over.

Jan Tore Sanner (H)
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Tiltakene er omfattende og dekker mye!

Varekjøp: Eksempelvis statsgarantert 
låneordning

Lønn: Permittering + lavere arb.gj. avg

Driftskostnader og netto rentekostnad: 
Kompensasjonsordningen

Skatt: Midlertidig tilbakeføring av 
selskapsunderskudd 

I tillegg utsatt frist mva, arb.gj.avg og skatt



Unntak fra ordningen:
● Finansnæringen
● Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og 

vannforsyning
● Olje- og gassutvinning
● Foretak som er under egne støtteordninger som private 

barnehager og flyselskaper
● Foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der 

virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
● Foretak uten aktivitet eller som er under 

konkursbehandling

Kompensasjonsordningen

Omfatter:
Skattepliktige registrerte foretak i Norge, 
med noen unntak.

Ordningen er enda ikke på plass. Stortinget må 
godkjenne ordningen, og ESA må godkjenne.

Næringsdrivende med et betydelig omsetningsfall 
kan søke om kompensasjon på grunn av 
korona-epidemien. 

Kompensasjonen fastsettes ut fra størrelsen på 
uunngåelige faste kostnader i hvert enkelt juridiske 
subjekt. 

Ordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april 
og mai 2020. 

Digital søknadsprosess via Altinn - planlagt 17. 
April

Kriterier:
Omsetningsfall på minst 30 % 
sammenlignet med samme måned året 
før (20 % i mars). 
Et snitt av jan/feb kan legges til grunn av 
ulike årsaker.
 

Beregningsmodell: Oms. fall i % x (uung. faste kost. - egenandel) x just.faktor

Oms. fall i % x (uung. faste kost. - 10 000) x 80 %

Oms. fall i % x (uung. faste kost. - 0) x 90 %Pålagt å stenge

Ikke pålagt å stenge

Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er kr 5 000

Øvre grense per foretak blir 30 millioner per måned, høyere maksgrense for konserner. 
(Forutsatt godkjent av ESA)

NB! Det kommer endringer i ordningen gjennom lov eller forskrift, og ytterligere 
presiseringer i dagene som kommer



Pålagt å stenge

• Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter

• Kiropraktorer

• Optikere

• Fotterapeuter

• Logopeder

• Psykologer

• Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin

• Virksomheter som utfører alternativ behandling

• Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende 

• Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og 
kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende 

• Alle virksomheter i serveringsbransjen uten servering av mat, som 
utesteder og barer.

Uungåelige faste kostnader

• Kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med 
aktivitetsnivået. 

• Kostnaden må kunne dokumenteres med kontrakt, avtale o.l. Inngått 
før 01. Mars. 

• Visse unntak knyttet til tidsbegrensede oppdrag og variable 
komponenter av f.eks husleie

• Følgende poster i næringsoppgaven er definert som uungåelige 
kostnader. 
Nærmere omtale kommer  i forskrift
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Kontantstøtte - eksempel som vist i pressekonferanse
Eksempel 1:

Klinikk 10 A driver med fysioterapi, kiropraktikk og 
akupunktur. De er pålagt å stenge av staten.

Omsetningsfallet i mars i år er 100 prosent 
sammenlignet med mars i fjor.

De faste utgiftene utgjør ca 76 000 kroner i 
måneden.

Klinikken vil kunne få ein kompensasjon på 90% 
fordi den er pålagt å stenge. 

Tilskuddet vil utgjøre 68 400 kroner i mars. 

Eksempel 2:

Follo Catering AS er ikke pålagt å stenge av 
staten. 
Omsetningsfallet i mars er 75 % sammenliknet 
med mars i fjor.

De faste utgiftene utgjør ca. 150 000 kroner i 
måneden.

Siden de ikke er pålagt å stenge, benyttes 
justeringsfaktor på 80 % og egenandelen på 
10 000 trekkes fra.  

75 % x (150 000 - 10 000) x 80%

Tilskuddet vil utgjøre 84 000 kroner i mars. 



Søknad og kontroll

● Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil i stor 
grad være automatisert gjennom en digital tjeneste. Forventet å starte 
17.april med utbetaling i april.

● Må søke hver måned 

● Bedriftene legger selv inn grunnlaget (omsetning og faste kostnader).

● Den digitale tjenesten vil ha eit innebygd kontrollsystem for å verifisere 
søker og beløpet det blir søkt om, opp mot ulike registerdata og 
kryssjekker. Dersom alle kriteria er oppfylt, vil det fattes et vedtak i 
systemet og utbetaling vil skje automatisk. Dersom avvik blir identifisert 
vil søknaden bli avvist eller gå til manuell behandling.

● Etterkontroll og attestasjon fra revisor / regnskapsfører i etterkant. 
Risikobaserte kontroller og sanksjoner.

● Styreansvaret
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Sett deg godt inn i det praktiske om ordninga når den kjem

Trolig behov for oppdatert regnskap for mars til 17.april. Behov for periodiseringer og en 
gjennomgang av uunngåelige faste kostnader

Vi anbefaler næringsdrivende å gjøre klar grunnlaget for sin søknad, eksempelvis i samarbeid 
med regnskapsfører eller revisor, slik at søknaden kan leveres så snart søknadsportalen er 
åpen. 

Viktig fram mot søknadsfrist



Hold deg oppdatert

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

PwCs juridiske koronatelefon for næringslivet: 952 60 300

PwCs Skatteblogg: Skattebloggen.no  

PwCs Nyhetsbrev: pwc.no/nyheter
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