Status i forbindelse med vedtatt kontantstøtteordning
(kompensasjonsordning 2) for bedrifter.
Mandag 23. november ble «kompensasjonsordning 2» vedtatt av stortinget.
Nedenfor gjengis de viktigste punktene i ordningen.

Hvilke bedrifter omfattes av ordningen:
 Ordningen gjelder for de samme næringene som den forrige kompensasjonsordningen.
 Enkeltpersonforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde.

Hvilken periode ordningen gjelder:
 Ordningen skal i denne omgang gjelde for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar
2021. Støtten skal beregnes for 2 måneder om gangen. Det legges opp til at søknad for de 2
første periodene (sept/okt og nov/des) kan sendes inn fra 18. januar 2021.

Krav om omsetningsfall:
 Bedrifter som vil være berettiget kompensasjon må kunne vise til minimum 30 prosent
omsetningsfall som følge av koronapandemien. Omsetningsfall beregnes med
utgangspunkt i tomånedersperioder, sammenlignet med tilsvarende periode året før.

Beregningsmetode:
 Det er vedtatt forskjellig kompensasjon for de ulike periodene beroende på justeringsfaktor.
For september/oktober er justeringsfaktoren 0,7, for november/desember er
justeringsfaktoren 0,85 og for januar/februar er justeringsfaktoren 0,8. En justeringsfaktor
på 0,8 betyr at ordningen kan dekke inntil 80 pst. av foretakets faste, uunngåelige kostnader,
avhengig av størrelsen på omsetningsfallet. Et foretak med eks. 50 pst. omsetningsfall vil få
dekket 40 pst. av de faste uunngåelige kostnadene, mens et foretak med 100 pst.
omsetningsfall vil få dekket 80 pst.
 Øvre grense for tilskudd er satt til kr 80 millioner pr. mnd.

Faste kostnader som omfattes av kompensasjonen (uunngåelige faste kostnader):
 Som uunngåelige faste kostnader regnes blant annet leie av lokaler, lys og varme,
renovasjon, vann og avløp, renhold, forsikring, leie av utstyr og transportmidler,
regnskapsførsel, samt netto rentekostnader.

Forvaltning av ordningen og søknad:Brønnøysundregistrene skal forvalte ordningen som
skal være klar fra 18. januar 2021:





Ordningen skal denne gang forvaltes av Brønnøysundregistrene;
www.kompensasjonsordning.no
Søknadsportalen skal være operativ fra 18. januar 2021.
Nytt denne gang er at søknad om kompensasjon må bekreftes av autorisert regnskapsfører
eller revisor før den sendes inn.

Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene:
Ordningen innebærer at bedrifter som har arbeids- eller oppdragstakere som må i innreisekarantene
ved ankomst Norge, kan få dekket deler av kostnadene de har til gjennomføring av
karanteneoppholdet. Ordningen gjelder ikke bruk av karantenehotell, men kun tilfeller hvor
arbeidsgiver selv sørger for egnet oppholdssted. Lovutkastet er på høring og kan bli endret.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kompensasjonsordning-for-utgifter-til-innreisekarantenelovutkast-pa-offentlig-horing/id2789540/

Arbeidsliv og velferdsordninger:
Det er iverksatt en rekke ordninger og endringer i regelverk for både arbeidstakere, arbeidsgivere og
selvstendig næringsdrivende i forbindelse med koronautbruddet. Dette dreier seg blant annet om;








Permitteringer og dagpenger
Rett til omsorgsdager ved lokale utbrudd
Forhøyet dagpengesats
Permisjon ved utvidete omsorgspengerettigheter
Omsorgsdager (sykt-barn-dager)
Lønnskompensasjon til permitterte
Med flere. For mer info om de ulike ordningene se;
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonaletiltak/id2693684/?expand=factbox2740561

Støtte til selvstendig næringsdrivende og frilansere
Den midlertidige ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som skal kompensere for
tap av inntekt som følge av koronapandemien, er forlenget ut 2020. Det gis kompensasjon med en
sats på 60 pst. for november og desember måned, og satsen for fradrag for inntekter som selvstendig
næringsdrivende og frilanser reduseres samtidig også til 60 prosent.

Skatt og avgift
Det er innført en rekke midlertidige ordninger når det gjelder frister for betaling av skatter og
avgifter. Det er også vedtatt endringer i enkelte satser, for mer info se;
https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/
For selskaper er det innført en midlertidig mulighet til å tilbakeføre selskapsunderskudd i 2020 mot
beskattet overskudd i de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 som faller
innenfor vilkårene, vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. Beregningen og
utbetalingen vil skje automatisk. Skatteverdien på et evt. krav skal balanseføres som en eiendel i
selskapets regnskap.

Alle ansatte i Merkur Regnskap er behjelpelige med å fremskaffe nødvendige opplysninger
og bistår gjerne i søknadsprosessen. Ta kontakt med din saksbehandler ved behov.

Vi ønsker deg en RIKTIG GOD JUL !

