Kompensasjonsordning for næringslivet
Foretak
Organisasjonsnavn

Organisasjonsnummer

Organisasjonsform
Er foretaket i et konsern

Velg verdi

Organisasjonsnummer for ansvarlig foretak i konsern
Fornavn på kontaktperson for ansvarlig foretak i konsern

Etternavn på kontaktperson for ansvarlig foretak i konsern

E-post til kontaktperson for ansvarlig foretak i konsern

Telefon til kontaktperson for ansvarlig foretak i konsern

Næringstype

Foretaket driver også med næring som
ikke faller inn under valgt næringstype

Velg verdi

Virksomheten er myndighetsstengt - Gjelder bare perioden mars, april og mai

Sesongbasert virksomhet

Sesongbasert virksomhet er aktiviteter eller opplevelser som kun kan ytes i enbegrenset periode. Foretak som driver sesongbasert virksomhet, kan søke om tilskudd skalert etter en
sesongfaktor. Dette gjelder aktiviteter som foregår utendørs og etter sin art er sesongbasert, for eksempel alpin- og vinteranlegg, fornøyelsesparker og dyreparker. Også foretak som
er umiddelbart tilknyttet sesongbasert virksomhet kan beregnetilskudd etter sesongmodellen, for eksempel kiosker og suvenirbutikker i fornøyelsesparker, men ikke
overnattingsvirksomhet.
Virksomheten i foretaket er sterkt sesongbasert

Velg verdi

Forrige sesongår

Velg verdi

Omsetning for forrige sesongår
Periode for høysesong

Velg verdi

Omsetning for høysesong

Konto
Kontonummer for utbetaling av tilskudd

Måned
Måned du søker tilskudd for

Velg verdi

Faste uunngåelige kostnader for måned du søkertilskudd for
Leie av næringslokale (6300 i næringsoppgaven)
Lys, varme (6340 i næringsoppgaven)
Renovasjon, vann, avløp, renhold mv. (6395 i næringsoppgaven)
Leie av maskiner, inventar, transportmidler og lignende
Regnskap, revisjonshonorar (6700 i næringsoppgaven)
Elektronisk kommunikasjon mv. (6995 i næringsoppgaven)
Forsikring og avgifter på transportmidler (7040 i næringsoppgaven)
Kontingenter med fradragsrett
Forsikringspremie (7500 i næringsoppgaven)
Renteinntekter
Rentekostnader

Særskilte kostnader for stell av dyr for måned du søkertilskudd for
Foretak som omsetter tjenester som også gjelder levende dyr kan ta mednødvendige lønnskostnader til dyrestell og kostnader til fôr og veterinær.
Foretaket kan ikke permittere alle ansatte på grunn av dyrestell

Faste uunngåelige kostnader for stell av dyr

Omsetning 2020
Faktisk omsetning for måned du søker tilskudd for
Annen mottatt støtte i forbindelse med virusutbruddet for måned du søker tilskudd for
Total omsetning for januar og februar 2020

Omsetning 2019
Omsetning for tilsvarende måned i 2019 som du søker tilskudd for i 2020
Total omsetning for januar og februar 2019

Resultat
Forventet ordinært resultat før skatt forrige regnskapsår (månedsbasis)

Innsender
Fødselsnummer for personen som søker
E-post

Jeg bekrefter at oppgitt informasjon er riktig og kan dokumenteres ved
behov, og at jeg på forespørsel kan legge frem bekreftelse fra revisor eller
autorisert regnskapsfører.
Jeg bekrefter at jeg har gjort meg kjent med regelverket som gjelder for
kompensasjonsordning for næringslivet og at jeg faller inn under ordningen.

Jeg forstår at opplysningene jeg har oppgitt kan bli kontrollert og at
feilaktige opplysninger kan gi sanksjoner og straff, også etter mottatt
støtte.
Opplysninger om tildelt støtte vil offentliggjøres.

Telefon

