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OVERORDNET | Kompensasjonsordning for å dekke en andel faste uunngåelige 
kostnader for foretak med vesentlig omsetningsfall på over 30%
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Vesentlig 
omsetningsfall på 

minst 30% 
(20% i mars)

Opp til 30 millioner i 
kompensasjon for 
uunngåelige faste 

kostnader

Ordningen gjelder 
for månedene mars, 
april og mai 2020

Foretaket søker selv 
etterskuddsvis via 
webportal forvaltet 

av Skatteetaten

Overordnet
Aktuelle 

selskaper
Definisjon 
omsetning

Definisjon 
kostnader

Beregning Søknad
Ansvar og 

kontroll



AKTUELLE SELSKAPER | Foretak med skatteplikt til Norge som opplever 
vesentlig omsetningsfall kan kvalifisere for ordningen
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►Registrert i Foretaksregisteret: Foretaket må ha blitt 
registrert senest 1. mars 2020 (for enkeltpersonsforetak 
gjelder det krav om registrering i Enhetsregisteret)

►Foretak med ansatte: Må som hovedregel ha ansatte (gjelder 
ikke enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskap der foretakets 
inntekt er innehavers eller minst en av deltagernes 
hovedinntekt) 

►Vesentlig omsetningsfall: Minst 30 % omsetningsfall 
sammenlignet med sammenlignbar måned. For mars måned vil 
grensen være 20 %.

►Foretaket utøver lovlig virksomhet
►Foretaket kan ikke være under konkursbehandling

Krav for at ordningen skal gjelde

Foretak som er skattepliktig til Norge med vesentlig 
omsetningsfall som følge av utbrudd av koronavirus. Dette 
inkluderer:

►Foretak som er registrert i foretaksregisteret
►Enkeltpersonforetak registrert i enhetsregisteret hvis 

foretakets inntekt er innehavers hovedinntektskilde
►Filialer som er skattepliktige til Norge for foretakets inntekter

Hvem det gjelder

Ordningen gjelder ikke for følgende bransjer

Finansnæringen Olje- og gassutvinning Elektrisitet og vannforsyning 
(produksjon/overføring/

distribusjon) 

Enkelte bransjer som har egne 
støtteordninger (f.eks. private 
barnehager og flyselskaper)

Foretak som er heleid av stat, 
fylkeskommune eller kommune 

(ikke-konkurrerende virksomhet)

Overordnet
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Definisjon 
omsetning
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Ansvar og 

kontroll



OMSETNING | Omsetning fra salg av varer og tjenester sammenlignes med en 
sammenlignbar måned som i hovedsak er tilsvarende måned fra fjoråret
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Vesentlig omsetningsfall
som følge av virus-
utbruddet på minst:

Mars: 20%
April: 30%
Mai: 30%

Inkludert:
►Omsetning i form av inntekter fra salg av varer og tjenester.
►Andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i 

forbindelse med virusutbruddet skal medregnes i månedens omsetning
Ekskludert: 
► Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle 

eiendeler. 

Kun inntekter fra salg av varer og tjenester

►Hovedregel: Sammenlignbar måned er som hovedregel fjorårets tall.
►Unntak: Omsetningen i januar og februar 2020 kan brukes som 

grunnlag for utregning av omsetningsfallet i mars, april og mai dersom
►Foretaket startet opp etter mars 2019
►Foretaket har hatt en betydelig vekst i perioden mars 2019 til 

februar 2020
►Av andre årsaker hadde en unaturlig lav omsetning våren 2019

Sammenlignes med fjorårets tilsvarende måned
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KVALIFISERTE KOSTNADER | Faste uunngåelige kostnader er utvalgte 
kostnadsgrupper som ikke forventes å ville variere med nedgang i omsetning
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Faste uunngåelige kostnader

Leie av lokaler

Lys og oppvarming

Vann og avløp

Forsikring

Leie av utstyr og 
transportmidler

Netto rentekostnader

Sum faste unngåelige 
kostnader for måneden∑

Månedlig kompensasjon per foretak

Maksimum:
30 mill kr

Minimum:
5000 kr

«Dokumentert med kontrakt, 
avtale o.l inngått før 1. mars»

Ved totalt bortfall av 
inntekter dekkes maks 

90% av kostnadene

Formel for 
kompensasjon

Tilskuddet 
anses som 

skattepliktig 
inntekt

Regnskapsmessig korrekt 
periodiserte kostnader
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BEREGNING AV KRAV | Beregningen for tilskudd baseres på en formel som 
korrigerer faste unngåelige kostnader med andel reduksjon i inntekt
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Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel) x justeringsfaktor

Prosentvis reduksjon i 
omsetning målt mot 

sammenlignbar måned

Prosentvis reduksjon i 
omsetning målt mot 

sammenlignbar måned

Totalbeløp av alle faktisk 
uunngåelige faste kostnader 

for måneden

Totalbeløp av alle faktisk 
uunngåelige faste kostnader 

for måneden

Det er ingen egenandel

Egenandel på
10 000 kroner

Justeringsfaktor på 90%

Justeringsfaktor på 80%

Foretak som er pålagt å 
stenge ned av staten

Foretak med omsetningssvikt 
som ikke er pålagt å stenge
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EKSEMPELBEREGNING | Opp til 90% av faste uunngåelige kostnader kan 
dekkes for foretak som er pålagt å stenge ned og 80% for øvrige foretak
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Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel) x justeringsfaktor

Foretak som er pålagt å 
stenge ned av staten
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som ikke er pålagt å stenge
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Utregning:
0,6 x (10 000 000 – 0) x 0,9
Tilskudd = 5,4 mill

Mars:
Omsetningsfall: 60%
Kostnader: 10 mill

Mars:
Omsetningsfall: 60%
Kostnader: 10 mill

April:
Omsetningsfall: 100%
Kostnader: 10 mill

April:
Omsetningsfall: 100%
Kostnader: 10 mill

Utregning:
1 x (10 000 000 – 0) x 0,9
Tilskudd = 9,0 mill

Utregning:
0,6 x (10 000 000 – 10 000) x 0,8
Tilskudd = 4,79 mill

Utregning:
1 x (10 000 000 – 10 000) x 0,8
Tilskudd = 7,99 mill

54% dekkes

48% dekkes 80% dekkes

90% dekkes



SØKNADSPROSESS | Foretaket må selv søke om tilskudd etterskuddsvis via en 
digital søknadsportal som kontrollerer og betaler ut tilskuddet
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Digital søknadsportal Foretak søker i portalen 

17. april 2020

Konsern sender 
søknad per selskap

Systemet kontrollerer Rask utbetaling

«Søknadsprosessen vil i 
stor grad være 

automatisert gjennom en 
digital tjeneste, som utvikles 

i samarbeid med Finans 
Norge.»

«Foretakene rapporterer selv 
inn omsetning for måneden det 
søkes for, omsetning i samme 

måned året før [eller 
sammenlignbar måned] og 

uunngåelige faste kostnader.»

«Dersom alle kriteriene er 
oppfylt, vil det fattes et vedtak 
i systemet og utbetalingen vil 

skje automatisk.»

«Den digitale tjenesten vil ha et innebygd 
kontrollsystem for å verifisere søker og 

beløpet det søkes om, opp mot ulike 
registerdata og kryssjekker. Det vil også 

være en ordning med manuell behandling 
for berettigede søknader som ikke kommer 

igjennom den automatiske rutinen.»

Overordnet
Aktuelle 
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Definisjon 
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Definisjon 
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Beregning Søknad
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https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/

kompensasjonsordning.no

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/
https://kompensasjonsordning.no/


Innebygd kontrollsystem: Den digitale tjenesten 
har innebygd kontrollsystem for å verifisere 
søkeren og søknadsbeløpet opp mot ulike 
registerdata, og det vil foretas kryssjekk opp mot 
andre tilgjengelige opplysninger

Etterkontroller: Skatteetaten vil gjennomføre 
kontroller, og uttaler i den forbindelse at 
kontrollrutiner vil ha høy prioritet for å unngå 
misbruk av ordningen

Administrative sanksjoner: Den som forsettlig 
eller grovt uaktsomt gir Skatteetaten uriktige 
eller ufullstendige opplysninger, kan ilegges en 
økonomisk straff på 30 % eller 60% av tilskuddet 
som uberettiget er mottatt. Sanksjonen kan 
ilegges opp til fem år etter vedtaket ble gitt. 
Skatteforvaltningsloven §§ 14-8 til 14-11 gjelder 
tilsvarende så langt det passer. 

Straff: Straffeloven §§ 378 til 380 om skattesvik 
gjelder tilsvarende for den som mottar 
uberettiget tilskudd, likevel slik at bare forsettlige 
eller grovt uaktsomme overtredelser omfattes. 

ANSVAR | Det anbefales å ta kontakt med revisor i forkant da feilaktig 
søknadsgrunnlag vil kunne føre tilbakebetaling av tilskuddet
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KONTROLL og KONSEKVENSER
Foretaket må kunne dokumentere tallene

«Den som søker om tilskudd etter denne loven, skal gi riktige og 
fullstendige opplysninger. Søkeren skal opptre aktsomt og lojalt, og 
skal varsle tilskuddsmyndigheten om eventuelle feil.»

Foretaket må kunne innhente revisorattest

«Søkeren må også kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt 
og ha bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at de oppgitte 
beløpene er riktig.»

Foretaket risikerer tilbakebetaling av krav og straff

«Administrativ sanksjon ilegges tilskuddsmottaker som forsettlig eller 
grovt uaktsomt gir tilskuddsmyndigheten uriktig eller ufullstendig 
opplysning, eller unnlater å gi pliktig opplysning, når vedkommende 
forstår eller bør forstå at det kan føre til
uberettigede økonomiske fordeler.»
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EY er her for deg
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Har du spørsmål, kommentarer eller ønsker bistand, kontakt: 

Harry Veum 
Partner, Skatt

Stig Tore Strand
Partner, Revisjon

Paal Fagerli
Senior Manager, Law 

Stian Haugen
Manager, Advisory 

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Om EY

EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt, 
avgift, forretningsjus, transaksjoner og rådgivning. Med 
280 000 ansatte i 150 land bidrar vi gjennom våre 
tjenester og vår kunnskap til å bygge tillit og skape 
bærekraftig vekst. Hver dag sørger vi for at privat og 
offentlig virksomhet og arbeidsliv fungerer bedre – for 
våre ansatte, våre kunder og samfunnet vi opererer i. 
www.ey.no

Navnet EY kan representere den globale organisasjonen 
eller et eller flere av medlemsfirmaene i Ernst & Young 
Global Limited, som hver er atskilte juridiske enheter. 
Ernst & Young Global Limited, et britisk selskap med 
begrenset ansvar, yter ingen tjenester til kunder. 
www.ey.com

© 2020 Ernst & Young AS

All Rights Reserved

stig.tore.strand@no.ey.com
982 06 671

harry.veum@no.ey.com 
976 13 311

stian.haugen@no.ey.com
474 00 933

paal.fagerli@no.ey.com
924 35 376

Det presiseres at presentasjonen er til informasjon om ordningen som er gitt per 17. april 2020. 
Dette vil kunne endres med oppdateringer i ordningen. For vurderinger knyttet til hvordan 
ordningen påvirker enkelte selskaper, anbefales det at det tas kontakt med oss.

http://www.ey.no/
http://www.ey.com/

