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For en måned siden åpnet nett- 
portalen for kompensasjonsord- 
ningen for næringslivet under 
navnet kompensasjonsordning.no

Frem til nå har ordningen  
behandlet søknader om tilskudd 
for kompensasjon av omsetnings-
fall i mars. 

Flere foretak kan søke om  
tilskudd fra  
kompensasjonsordningen
Foretak med betydelig omsetningsfall i april kan nå søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen. 
Det kommer samtidig noen justeringer av ordningen.

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

Mer informasjon, se 
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo 

I helgen åpnet ordningen for 
søknader for april.

–  Vi har behandlet nærmere  
30 000 søknader for mars, og nå 
står april for tur. Saksbehandlingen 
av søknadene har startet.  
Søknadsfristen for mars, april og 
mai er 30. juni, forteller skatte- 
direktør Hans Christian Holte.

Forskriften for ordningen justeres, 
slik at enda flere skal kunne få 
tilskudd.

–  Det kommer noen endringer i 
søknadskjemaet og forskriften for 
kompensasjonsordningen. Det 
er derfor flere forhold foretakene 
selv må finne ut av før de sender 
søknaden for april. Bruk tid på å 
sjekke kriterier, snakk gjerne med 
en regnskapsfører dersom det er 
behov for hjelp eller benytt deg av 
informasjonen som er tilgjengelig 
på kompensasjonsordning.no,  
sier Holte.

Artikkelen fortsetter på neste side.

https://kompensasjonsordning.no/
mailto:skatteinfo%40skatteetaten.no?subject=
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/skatteinfo/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-04-17-820
https://kompensasjonsordning.no/
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• For å motta tilskudd for april må 
omsetningsfallet ha vært minst 
30 prosent.

• Egenandelen for foretak som 
søker for april er redusert fra  
10 000 til 5 000 kroner.

• Konsern må utpeke et foretak 
som skal opplyse om  
konsernets eierstruktur.

• Konsernbegrepet som legges til 
grunn for søknadene i april og 
mai er utvidet.

• Foretak med underskudd i 2019, 
og som har forbedret under-
skuddsposisjonen sin i 2020, 
kan i april-søknaden legge inn 
omsetningstallene for januar og 
februar 2020, slik at disse legges 
til grunn for beregning av  
tilskuddet.

• Foretak som av hensyn til  

dyrevelferd må opprettholde en 
viss bemanning, kan regne  
nødvendige kostnader til dyrefôr 
og veterinær som faste,  
uunngåelige kostnader.

Fullstendig informasjon om 
alle endringer er tilgjengelig på 
kompensasjonsordning.no

Skatteetaten, som har ansvaret 
med å forvalte kompensasjonsord-
ningen, gjennomfører kontroller 
både før og etter utbetaling.  

I tillegg samarbeider Skatteetaten 
med Økokrim og bankene, og får 
viktige innspill fra andre offentlige 
etater som politiet, NAV, Tolletaten, 
Arbeidstilsynet samt innspill fra 
de sju A-krimsentrene, som er et 

tverretatlig samarbeid mellom  
Politiet, Skatteetaten, Arbeids- 
tilsynet og NAV. Også tips fra  
publikum er viktig.

Siden åpningen har i underkant av 
30 000 foretak søkt om støtte, og 
det er hittil utbetalt nærmere én 
milliard kroner. Over 20 000  
foretak har fått innvilget støtte 
mens ca. 8 500 har fått avslag.

Opplysninger om foretak som har 
fått tilskudd blir offentliggjort i en 
egen innsynsløsning på Skatte- 
etatens nettsider. For april og mai 
vil innsynsløsningen bli utvidet 
med opplysninger om foretakets 
omsetning i januar og februar 
for 2019 og tilsvarende periode i 
2020.

Dette er noen av de viktigste endringene i søknadsskjemaet for april:

https://kompensasjonsordning.no/
https://www.skatteetaten.no/presse/innsyn-kompensasjonsordning/
https://www.skatteetaten.no/presse/innsyn-kompensasjonsordning/
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• enkeltpersonforetak og ansvarlig 
selskap skal opplyse om inntekt 
fra virksomheten er hoved- 
inntektskilden

• omsetningstall for aktuelle  
perioder, jf. § 2-2 og § 2-3

• andre mottatte offentlige tilskudd 
og inntektssikring som er gitt i 
forbindelse med virusutbruddet

• faste, uunngåelige kostnader 
som nevnt i § 3-2

• opplysning om virksomheten 
anses stengt av staten

Øvrige opplysninger i søknaden 
dekkes av Skatteetatens auto- 
matiserte kontroller i forbindelse 
med behandlingen av søknaden, 
eller de har ikke betydning for 
tilskudd. Revisor eller autorisert 
regnskapsfører avgir sin bekreft-
else på bakgrunn av kontrollhand- 
lingene som er angitt nedenfor.

Oppfølging hvis det er  
avdekket feil
Revisor eller autorisert regnskaps-
fører kan bare avgi sin bekreftelse 
dersom kontrollhandlingene ikke 
har avdekket feil. Hvis kontroll-
handlingene har avdekket feil, må 
foretaket korrigere feilen og sende 
inn korrigert søknad. Bekreftelsen 
skal da avgis til den korrigerte 
søknaden. Kontrollhandlingen som 
avdekket feilen, må utføres på 
nytt på bakgrunn av den korrigerte 
søknaden og med nytt tilfeldig 
utvalg der dette er aktuelt.

Skatteetaten har sammen med 
Revisorforeningen og Regnskap 
Norge utarbeidet forslag til innhold 
i bekreftelse av opplysningene i 
søknaden og hvilke kontrollhan-
dlinger som skal utføres.

Dersom tilskuddsmyndigheten 
finner at det foreligger en særlig 
risiko for feil eller misligheter, kan 
det bes om revisorbekreftelse. 
Som hovedregel skal foretaket 
selv kunne velge om det vil  
benytte autorisert regnskapsfører 
eller revisor.

Opplysninger som skal  
kontrolleres
Revisors eller autorisert 
regnskapsførers kontrollhandlinger 
skal rettes mot følgende  
opplysninger i søknaden: 
• næringstype, og opplysning om 

det drives delt næring

Bekreftelse fra revisor eller autorisert  
regnskapsfører
Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller  
autorisert regnskapsfører. 

Regelverket for ordningen er 
fastsatt i
• Lov om midlertidig tilskudds- 

ordning for foretak med stort 
omsetningsfall.

• Forskrift til utfylling og  
gjennomføring av lov 17. april 
2020 nr. 23 om midlertidig 
tilskuddsordning for foretak 
med stort omsetningsfall 

Her finner du veilederen  
Skatteetaten har laget en egen 
veileder om innhold og krav 
til bekreftelse fra revisor eller 
autorisert regnskapsfører.

Veiledningen gjelder tilsvarende 
for bekreftelse som skal legges 
ved årsregnskapet eller ved 
levering av skattemeldingen for 
2020. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-04-17-23
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-04-17-23
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-04-17-23
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-til-utfylling-og-gjennomforing-av-lov-17.-april-2020-nr.-23-om-midlertidig-tilskuddsordning-for-foretak-med-stort-omsetningsfall/id2698097/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-til-utfylling-og-gjennomforing-av-lov-17.-april-2020-nr.-23-om-midlertidig-tilskuddsordning-for-foretak-med-stort-omsetningsfall/id2698097/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-til-utfylling-og-gjennomforing-av-lov-17.-april-2020-nr.-23-om-midlertidig-tilskuddsordning-for-foretak-med-stort-omsetningsfall/id2698097/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-til-utfylling-og-gjennomforing-av-lov-17.-april-2020-nr.-23-om-midlertidig-tilskuddsordning-for-foretak-med-stort-omsetningsfall/id2698097/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-til-utfylling-og-gjennomforing-av-lov-17.-april-2020-nr.-23-om-midlertidig-tilskuddsordning-for-foretak-med-stort-omsetningsfall/id2698097/
https://kompensasjonsordning.no/bekreftelse
https://kompensasjonsordning.no/bekreftelse
https://kompensasjonsordning.no/bekreftelse
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Vi har lansert en ny steg-for-steg 
veiviser på skatteetaten.no, som 
leder brukere direkte til korrekt 
skjema i Altinn. 

For eksempel vil en som trenger 
et dokument fra Norge for å fornye 
sitt svenske pass, men ikke vet 
hvilket dokument det er, få hjelp av 
veiviseren til å bestille riktig attest. 

Enklere å bestille attester

Næringsdrivende vil også finne 
tilgang til sine attester her.
Altinn-skjemaet RF-1306 Bestill-
ing av attester og utskrifter er delt 
opp i mange skjemaer, ett for hver 
attest. Det betyr at en bruker som 
går fra skatteetaten.no til Altinn 
for å bestille en attest, kommer 
rett inn i skjemaet for akkurat den 
attesten han har valgt. 

Fra 12. mai ble det enklere for brukerne våre å bestille den attesten 
de trenger fra Folkeregisteret. 

Overføringen av skatteoppkreverfunksjonen fra 
kommunene til Skatteetaten 
På grunn av de omfattende tiltakene mot koronasituasjonen, utsettes overføringen fra opprinnelig 
planlagt dato til 1. november 2020.

Overføringen innebærer at  
Skatteetaten overtar ansvaret for 
både skatteoppkreveroppgavene 
og de ansatte som jobber med 
dem i kommunene.

Blant oppgavene som overføres er 
innkreving, veiledning og arbeids-
giverkontroll. Endringene vil blant 
annet innebære at publikum vil få 
nye kontaktpunkter og -skjema. 
Skatteoppkreverne vil samlokali- 
seres med Skatteetaten over hele 
landet, og veiledning vil foregå i 
Skatteetatens etablerte kanaler.

Vi vil komme tilbake med flere 
detaljer rundt endringene når de er 
klare. Mer informasjon om over-

føringene og nye kontaktpunkt vil 
komme i løpet av høsten 2020.

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/attester-og-opplysninger/attester/type/bestille-attester/
https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/attester-og-opplysninger/attester/type/bestille-attester/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/bestill-attester-og-tilgang-pa-data/
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Skatteetatens årskonferanse 2020 holdes  
i november
Temaene på konferansen er under planlegging. Vi vil blant annet ta for oss de tradisjonelle områdene  
merverdiavgift og skatt, og ikke minst regelendringene som koronasituasjonen har ført med seg. 

Temaene på årskonferansen
Vi vil også i år gi dere en oversikt 
over fremdriften i våre største 
prosjekter, hvor langt vi har  
kommet med ny skattemelding 
for næringsdrivende, og hvordan 
det går med modernisering av 
merverdiavgiftsområdet. 

Kom med innspill
Hvis det er spesifikke temaer dere 
mener vi bør holde foredrag om, 
setter vi pris på alle innspill. Disse 
kan sendes til  
arskonferanse@skatteetaten.no

Årskonferansen er et tilbud til 
regnskapsførere, revisorer og 
rådgivere i hele landet, og er 
en dagskonferanse hvor det blir 
holdt fagforedrag på tidsaktuelle 
og relevante temaer. 

Fysiske og digitale konferanser
Skatteetaten er som alle andre i 
samfunnet blitt berørt av korona. 

Vi jobber likevel med å planlegge 
årets konferanser i hele landet. 
Det blir fortsatt fysiske  

konferanser, men vi ser også på 
digitale løsninger for å nå flest 
mulig av dere. 

Følg med på nettsiden
Datoer for konferansesteder og en 
oversikt over aktuelle tema  
kommer vi tilbake til i senere  
utgaver av Skatteinfo. 

Hold dere oppdatert på infor-
masjon for årskonferansen 2020 
gjennom Skatteinfo og her:  
skatteetaten.no/arskonferanse

mailto:arskonferanse%40skatteetaten.no?subject=
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/skatteinfo/
https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/kurs-og-konferanser/arskonferanse/

