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Søknadsskjema for mars og infor-
masjon om ordningen finner du på 
kompensasjonsordning.no 
 
Rask utbetaling
Løsningen er effektiv og auto- 
matisert, og de aller fleste fore- 
takene som søker vil få hurtig 
svar. Fra søknaden er sendt og til 

Viktig å sette seg inn i  
ordningen
Det er flere forhold du som søker 
må finne ut av før du sender 
søknaden. For å kunne motta 
tilskudd fra kompensasjons- 
ordningen, må foretaket oppfylle 
flere kriterier. 

Bruk tid på å sjekke kriteriene, og 
benytt deg av informasjonen som 
er tilgjengelig på kompensasjons- 
ordning.no før du går i gang. Finn 
også fram omsetningstall og uunn- 
gåelige faste kostnader før du 
søker – da går det raskere å fylle 
ut søknaden. 

Satser
Ordningen skiller mellom foretak 
som er statlig nedstengt og ikke, 
der de som er statlig nedstengt vil 
få en noe høyere kompensasjon. 
For å søke som statlig nedstengt 
må foretaket ha hoveddelen av sin 
virksomhet fra en aktivitet som er 
nedstengt.

Artikkelen fortsetter

du får vedtaket av oss vil det gå  
1 – 3 dager. For de som er støtte- 
berettiget, vil beløpet være på  
konto en eller to dager etterpå. 
Noen søknader vil imidlertid kreve 
nærmere behandling, og de som 
blir plukket ut til særskilt kontroll 
før utbetaling vil ha en behand- 
lingstid på opptil tre uker. 

Kompensasjonsordningen for 
næringslivet er åpen

Ønsker du å abonnere?
Skatteinfo publiseres av  
Skatteetaten. 

Har du innspill eller ønsker å få 
nyhetsbrevet tilsendt på e-post, 
kontakt oss på  
skatteinfo@skatteetaten.no

Husk å oppgi hvor i landet du  
holder til. Mer informasjon, se 
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo 

Kompensasjonsordningen for næringslivet er nå åpen og foretak 
med vesentlig inntektsfall som følge av koronautbruddet, kan søke 
om tilskudd.

https://kompensasjonsordning.no/
mailto:skatteinfo%40skatteetaten.no?subject=
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/skatteinfo/
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kontroller, både automatiske og 
manuelle, før og etter utbetaling. 
Skatteetaten vil benytte seg av 
samme typen kontrollmekanismer 
som gjøres i den ordinære skatte-
forvaltningen. Kontrollene skjer på 
grunnlag av analyser, tips og rik 
tilgang til informasjon om virksom-
heter. 

Det er en minstegrense for utbetal-
ing, slik at beregnet støttebeløp 
under 5 000 kroner utbetales ikke.
Det settes to maksgrenser for 
utbetaling av kompensasjon på 
30 millioner kroner per måned for 
ordinær utbetaling og 80 millioner 
kroner per måned som absolutt 
tak. Kompensasjon mellom 30 og 
80 millioner vil avkortes med  
50 prosent.

Kontroller før og etter utbetaling
Det legges opp til flere typer 

Kriterier for å få tilskudd
Foretaket kan få tilskudd dersom det innfrir visse kriterier. 

Foretaket må:
• være skattepliktig til Norge
• være registrert før 1. mars 2020
• ha ansatte

Det finnes to unntak:
• enkeltpersonsforetak (ENK) 

som er innehaverens hoved- 
inntektskilde

• ansvarlige selskap (ANS/DA) 
hvor foretaket er hoved- 
inntektskilde til minst én av 
deltakerne

• ikke være under konkurs- 
behandling eller begjært konkurs

• ha omsetningsfall på minst  
20 prosent i mars 2020 som 
følge av virusutbruddet og minst 
30 prosent i april og mai 2020

• ha faste, uunngåelige kostnader
• ikke drive innenfor næringer som 

er holdt utenfor kompensasjons- 
ordningen

Les mer på kompensasjonsord-
ning.no/disse-kan-fa

Hvem får ikke kompensasjon

Dersom foretaket driver innenfor disse næringene kan det ikke få  
tilskudd:
• Finansnæringen
• Olje- og gassutvinningsselskaper som er under oljeskatteregimet
• Selskaper som driver med produksjon, overføring og distribusjon av 

elektrisitet
• Flyselskaper med norsk driftstillatelse
• Private barnehager

Søknadsskjemaet og relevant  
informasjon finner du på  
kompensasjonsordning.no

https://kompensasjonsordning.no/disse-kan-fa
https://kompensasjonsordning.no/disse-kan-fa
https://kompensasjonsordning.no/
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Dette må du finne frem før du søker
Når du fyller ut søknadsskjemaet blir du bedt om å oppgi foretakets omsetning og kostnader.

For at det skal bli lett å fylle ut 
søknadsskjemaet, bør du finne 
fram
• tall for måneden du søker  

tilskudd: 
• faste, uunngåelige kostnader 

for måneden du søker tilskudd
• omsetning for måneden du 

søker tilskudd
• tall for disse tidligere periodene: 

• omsetning for tilsvarende 
måned i 2019

• omsetning for januar og  
februar 2019

• omsetning for januar og  
februar 2020

Hvis foretaket er etablert mindre 
enn ett år tidligere enn den  

Regnskapsfører/revisor kan søke om tilskudd på vegne av 
foretaket.

Les mer her om hvem som kan søke  
Kompensasjonsordning.no/hvem-kan-soke

kalendermåned det søkes tilskudd 
for, trenger du kun tall for 2020.
Du skal ikke legge ved dokumen-
tasjon i søknaden, men må kunne 
legge fram dokumentasjon hvis vi 
spør om det.

Hvilke tall for uunngåelige, faste 
kostnader spør vi etter
• Lokaler (leie av næringslokaler)
• Lys og varme
• Vann og avløp
• Forsikring
• Leie av utstyr og transportmidler
• Rentekostnader minus rente- 

inntekter

Du må gjøre en vurdering av om 
utgiftene i sin helhet kvalifiserer for 

Roller og rettigheter

støtte, eller om de må justeres. 
Du finner informasjon om dette i 
veilederen. 

For eksempel må du passe på at 
du bare fører opp den delen av 
utgiften som hører til måneden du 
søker støtte om. I tillegg må du 
ta bort variable komponenter av 
kostnaden, for eksempel om den 
delen av bilforsikringspremien som 
er knyttet til kilometerstand.  

Hvilke tall for omsetning spør vi 
etter
• faktisk omsetning for måneden
• annen mottatt støtte i forbindelse 

med virusutbruddet for måned 
du søker tilskudd for

• omsetning for tilsvarende måned 
i 2019 (gjelder ikke for foretak 
som er etablert senere)

• total omsetning for januar og 
februar 2019 (gjelder ikke for 
foretak som er etablert senere)

• total omsetning for januar og 
februar 2020

Med omsetning mener vi inntekt 
fra salg av varer som er levert og 
tjenester som er utført av foretaket 
den aktuelle måneden. Du skal 
bare føre opp inntekter som er 
skattepliktige i Norge. 

Inntekt eller avkastning fra kapital, 
fast eiendom eller andre finansi-
elle eiendeler skal ikke tas med. 
Leieinntekter fra fast eiendom kan 
likevel tas med. 

Merverdiavgift og særavgifter 
knyttet til salgsinntekt skal ikke 
regnes som inntekt.

https://kompensasjonsordning.no/hvem-kan-soke
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Hvilke virksomheter som mottar 
offentlig støtte vil bli gjort kjent 
og søkbart etter at søknaden er 
godkjent.

Skatteetaten jobber med en inn-
synsløsning i skrivende stund. 
Målet er at opplysninger om 
virksomheten og beløpet som er 
mottatt blir tilgjengeliggjort kort tid 
etter at ordningen trer i kraft. 

Opplysninger om nye vedtak og 
utbetaling av tilskudd vil publiseres 
fortløpende. På den måten får 
mediene og offentligheten for øvrig 
innsyn i hvem som mottar støtten 
– og hvor mye som utbetales.

• Kompensasjonsordningen for næringslivet er en del av regjer- 
ingens tredje krisepakke som følge av koronasituasjonen.

• Kompensasjonsordningen gir virksomheter med stort inntektsbort-
fall som følge av virusutbruddet en økonomisk kompensasjon. 

• Målt er at næringslivet i størst mulig grad unngår konkurser og 
kommer seg raskere opp igjen når krisen er over.

• Ordningen er midlertidig og rettet mot de virksomhetene som  
oppfyller kriteriene til å motta støtte.

• Ordningen gjelder for mars, april og mai.

• Finansdepartementet har gitt Skatteetaten ansvar for å få på plass 
ordningen og forvalte den.

Les mer om ordningen på finansdepartementets sider  
kompensasjonsordning.no-apnet

Kompensasjonsordningen  
skal være enkel å bruke,  
men vanskelig å misbruke. 

Løsningen har et innebygd kon-
trollsystem for å verifisere søker 
og beløpet det søkes om opp mot 
ulike registerdata og kryssjekker. 
Alle godkjente søknader vil også 
gjennomgå en seriøsitetsvurdering 
før utbetaling. Utslag på dette vil 
kunne føre til manuell saksbe- 
handling og en ekstra vurdering av 
søknaden.

I tillegg blir det utført kontroller i 
ettertid for å avdekke eventuell 
juks og svindel. Søkeren må også 
kunne dokumentere tallene på et 
senere tidspunkt og ha bekreftelse 
fra regnskapsfører eller revisor på 
at de oppgitte beløpene er riktig.

Kontroller før og etter utbetaling
Selv om dette er 
en helt ny og unik 
ordning, har  
Skatteetaten 
mye erfaring og 
kunnskap om  
kontrollarbeid fra 
før. 

Kontrollene skal 
gjennomføres av  
ansatte med spisskompetanse og 
på grunnlag av analyser, tips og rik 
tilgang til informasjon om virksom-
heter.

I tillegg samarbeider Skatteetaten 
med Økokrim. Også A-krimsen-
trene, som er et samarbeid mellom 
Politiet, Skatteetaten, NAV og 
Arbeidstilsynet, vil følge med på 
mulig svindel.

Søkeren har selv ansvar  
for at opplysningene som  
oppgis om foretaket er riktige. 
 
Søkere må levere attest fra  
revisor eller autorisert regn- 
skapsfører om at opplysningene 
i søknadene var riktige, senest 
ved årsrapporteringen for 2020.

Du kan se hvem 
som mottar 
støtte

Fakta om ordningen

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/fin/pressemeldinger/2020/kompensasjonsordning.no-apner-i-morgen/om-kompensasjonsordningen/id2698087/
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totale kostnader for det aktuelle 
prosjekt. Har foretaket kun dette 
ene prosjektet, trenger du ikke 
levere skjemaet. Sjekk Finansde-
partementets brev av 26. februar 
2020 om SkatteFUNN og forbudet 
mot støtte til foretak i økonomiske 
vanskeligheter.

Hvilke kostnader skal tas med 
Hva som er godkjent og aktuelle 
avgrensninger vil fremgå av god-
kjennelsesbrevet. Det må skilles 
mellom ordinære driftskostnader 
og merkostnader pådratt på grunn 
av SkatteFUNN-prosjektet. 
 
Oppførte beløp i post 204 skal 
basere seg på et prosjektregn- 
skap, og antall timer i post 206 
skal være basert på førte time- 

lister. Se skattelovens § 16-40 
med forskrifter.

Mottatt offentlig støtte til  
prosjektet?  
SkatteFUNN inngår i gruppeunn-
taksforordningen og selskapet må 
selv beregne hvor mye offentlig 
støtte som er mottatt til prosjektet, 
inklusive SkatteFUNN-fradraget.

Dersom offentlig støtte overstiger 
grenseverdiene for hva som er 
lovlig, må SkatteFUNN-fradraget 
reduseres  i post 208. Dette må 
føres av den som søker fradrag. 
Hele prosjektperioden skal sees 
under ett, og reduksjonen kan  
derfor vente til siste prosjektår.  

Revisors rolle 
SkatteFUNN-fradrag er betinget 
av at revisor signerer RF-1053 
uten forbehold. Finanstilsynet har i 
brev av 12.2.2020 gitt kommentar-
er knyttet til revisors oppgave. 

Mer informasjon  
om SkatteFUNN finnes på 
skattefunn.no og i SkatteABC, 
stikkord "forskning- og utviklings- 
kostnader". Har du spørsmål om 
fradrag i skatt for forskning og 
utvikling, kontakt Skatteetaten 
på vårt kontaktskjema i Altinn og 
merk saken med "SkatteFUNN".  

Kriterier for godkjenning av pro- 
sjekter hos Norges forskningsråd, 
finner du på skattefunn.no. 

Dette må du gjøre 
Foretaket må levere skjema RF-
1053 Fradrag i skatt for forskning 
og utvikling (FOU). I godkjenn- 
elsesbrevet fra Norges forsknings-
råd finner du opplysninger om 
prosjektnummer, prosjektperiode, 
skattesubjekt som godkjenningen 
er gitt til og hva som er godkjent.  

Kriserammede virksomheter 
På skjema RF-1053 skal det 
opplyses om foretaket har fått nytt 
prosjekt for 2019, og om selskapet 
var kriserammet på godkjennings-
tidspunktet. Dersom svaret er JA, 
skal det føres null i post 204, for 

Krever du fradrag for  
SkatteFUNN-prosjekt for 2019?
SkatteFUNN administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid 
med Skatteetaten. Små og mellomstore bedrifter kan gjennom 
SkatteFUNN få 20 prosent av prosjektkostnadene som skatte- 
fradrag, mens store bedrifter kan få 18 prosent fradrag for året 
2019. Fra og med 2020 settes fradragsprosenten til 19 prosent for 
alle bedrifter. 

Nå kan du sjekke  
skattemeldingen for  
næringsdrivende

Leveringsfristen for skatte- 
melding for næringsdrivende  
for 2019 utsettes fra 31. mai til  
31. august. 

Her finner du  
oppdatert informasjon  
om korona-situasjonen.

https://www.skattefunn.no/skattefunn-prosjekter/skattelovens-16-40-og-forskrift-for-skattefunn/
https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/brev/2020/tilsynsrapport-ernst--young-as/
https://www.skattefunn.no/
https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

