Informasjon i forbindelse med tiltak og konsekvenser vedr. begrensning av
smittefaren av Koronavirus (Covid-19).
Merkur Regnskap vil være betjent og søke å utføre vårt vanlige arbeid så langt det lar seg gjøre.
Dette vil skje som en kombinasjon av betjent kontor og hjemmekontor.
Vi holder alle kontorene stengt for fysisk besøk og alle kundemøter utsettes, i første omgang frem til
og med 27. mars.
Husk likevel på å levere bilag og annen dokumentasjon i henhold til oppdragsavtalen. Legg bilagene i
våre postkasser eller send de pr. e-post, meld fra via sms eller ring.
Ring oss gjerne – det meste kan løses over telefon eller pr. e-post.
De nasjonale tiltakene vil medføre konsekvenser for næringslivet.

Permitteringer
Arbeidsgiver:
-

-

Du må utstede permitteringsvarsel til de ansatte (si fra så sender vi en mal du kan bruke)
Legg også ved en bekreftelse på arbeidsforholdet. Arbeidsgiver fyller ut skjemaet «NAV 0408.04» på NAVs hjemmeside. https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/permitteringeroppsigelser-og-konkurs/permitteringsaarsak
Varslingsfristen er redusert til 2 dager.
Bedriftens lønnsplikt er redusert til de 2 første dagene dersom årsaken er Koronaviruset eller
ringvirkningene av dette.
Alle har krav på dagpenger under permittering dersom stillingsbrøken er 40 % eller mer
Den ansatte må selv sørge for å registrere seg som arbeidssøker, gjøres via NAV sine
hjemmesider. (https://arbeidssokerregistrering.nav.no/start)
Den ansatte må legge ved dokumentasjon på arbeidsforholdet fra arbeidsgiver.

Ansatt i eget aksjeselskap:
-

Du har krav på dagpenger
Du søker på vanlig måte som øvrige ansatte
Husk at du også er arbeidsgiver og må bekrefte arbeidsforholdet som arbeidsgiver

Selvstendig næringsdrivende:
-

Normalt har du ikke krav på dagpenger
Det er ventet at det vil komme tiltak og ordninger også for selvstendige næringsdrivende.
Vi sender ut informasjon straks det foreligger konkrete tiltak.

Vi vil sende ut ny informasjon straks vi mottar ny informasjon eller situasjonen endrer seg.
Med vennlig hilsen
Merkur Regnskap SA
Hans-Arne Risnes
Daglig leder

