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Informasjon om Regjeringens tiltak for å hjelpe næringslivet i 

Koronasituasjonen  

Oppdatert etter vedtak i stortinget 07.04.2020 se Prop. 70 LS (2019-2020) fra 3. april, jf. Innst. 232 L (2019-2020) fra finanskomiteen 

 

Dette er en veileder fra Kvitsøy kommune til næringslivet på Kvitsøy i forbindelse med 

Koronaviruset og konsekvenser av dette. Informasjonen er spesielt rettet mot små-og 

mellomstore bedrifter, enkeltmannsforetak og selvstendig næringsdrivende samt frilansere.  

Hovedtrekkene er at Regjeringen legger frem tiltakspakker som midlertidig hjelp. Ordningene 

kan søkes gjennom NAV, Skatteetaten og Innovasjon Norge, men alle de tekniske løsningene 

er ikke ennå på plass. Garanti- og låneordninger for bedre likviditet er en ordning som 

forvaltes gjennom bankene.  

Veilederen inneholder informasjon om:  
 

1. «Kontantstøtte til bedriftene»  

2. Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere 

3. Bank &finans 

4. Skatt & avgift 

5. Tiltakspakke til gründere og vekstbedrifter 

6. Arbeidsrett 

7. Gode kilder til løpende oversikt over aktuelle tiltak 

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/c7321b1dc1184e96b689b9bba963807c/no/pdfs/prp201920200070000dddpdfs.pdf
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2019-2020/inns-201920-232l.pdf
https://randabergkommune-my.sharepoint.com/personal/is_kvitsoy_kommune_no/Documents/Covid-19/Kontantstøtte_til_bedriftene#_
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«Kontantstøtte til bedriftene» (Kompensasjonsordning for foretak med 

inntektssvikt som følge av koronaviruset) 

• https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-

kompensasjon/id2696396/ 

• formålet med ordningen er å hjelpe bedrifter som normalt er sunne og levedyktige, 

men som nå er så økonomisk hardt rammet av virusutbruddet at de sliter med å få 

endene til å møtes. 

• fokus på å dekke faste kostnader i en begrenset periode (mars, april og mai) 

o dekningsgrad satt til 80%, men 90% for de som er pålagt å stenge 

• ordningen vil gjelde de fleste næringer og alle selskapsformer 

o unntak: finansnæringen, produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet 

og vannforsyning, enkelte bransjer med egne støtteordninger (private bhg og 

flyselskaper), foretak uten ansatte, foretak uten aktivitet eller under 

konkursbehandling) 

fremgangsmåte for bedriftene:  

• https://www.skatt.no/2020/04/03/regjeringen-dekker-utgiftene-til-bedrifter-slik-virker-

ordningen/ 

• bedriftene skal selv rapporterer inn både omsetningsfall og faste kostnader via en 

ordning som administreres av Skatteetaten.   

• i tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen vil det blir utført 

kontroller i ettertid for å avdekke uærlighet.  

• søkeren må kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt og ha bekreftelse fra 

regnskapsfører eller revisor på at de oppgitte beløpene er riktig.  

• ordningen er forventet å være klar rundt 17. april via https://kompensasjonsordning.no 

 

bedriftene bør sørge for å: 

• være à jour med bokføringen pr. mars måned inklusive at alle kostnader er ført på 

riktig konto 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/
https://www.skatt.no/2020/04/03/regjeringen-dekker-utgiftene-til-bedrifter-slik-virker-ordningen/
https://www.skatt.no/2020/04/03/regjeringen-dekker-utgiftene-til-bedrifter-slik-virker-ordningen/
https://kompensasjonsordning.no/
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• ha periodisert kostnader og inntekter på riktig måned/periode (eventuelt også 

kostnader hvor faktura ennå ikke er mottatt)  

• ha en fullstendig oversikt over samlede «uunngåelige» faste kostnader i mars  

• ta stilling til hvilket omsetningsgrunnlag som skal legges til grunn ved beregning av 

omsetningsnedgangen – mars 2019, alternativt gjennomsnittet for januar og februar 

2020 

forutsetninger for å kvalifisere til ordningen: 

• bl.a. minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før 

o for mars vil grensen være 20 prosent, siden de strenge smitteverntiltakene ble 

iverksatt først 12. Mars 

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere 

• omfatter de som har hatt bortfall av inntekt 16. mars eller senere. 

• kompensasjonen gis fra og med dag 17 etter inntektstapet.  

• dekker opptil 80 prosent av inntekten 

• for frilansere beregnes kompensasjonsgrunnlaget som hovedregel ut fra et 

gjennomsnitt av inntekten som er rapportert til Skatteetaten via a-ordningen de siste 12 

månedene før mars 2020.  

• for nyetablerte frilansere kan en kortere periode legges til grunn. 

• for selvstendig næringsdrivende beregnes grunnlaget som hovedregel med 

utgangspunkt i næringsinntekt de siste tre inntektsårene.  

• søknadsfunksjonen er på plass i begynnelsen av mai (digital løsning via NAV) 

• se https://www.nav.no/no for detaljer om ordningen 

• sjekk om du regnes som næringsdrivende: https://www.skatteetaten.no/person 

 

  

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/type-arbeidsforhold/frilanser-oppdragstaker-og-personer-som-mottar-honorarer/
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/endringer-i-permitterings-og-dagpengeregelverket/ny-kompensasjonsordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/hobby-ekstrainntekt-og-smajobber/veiviser
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Bank&finans 

• kapitalbufferkravet for banker er satt ned fra 2,5%til 1 % med umiddelbar virkning og 

gjør at bankene kan låne ut mer 

• Norges Bank har lagt ut ytterligere ekstraordinære F-lån1 i norske kroner  

• det er opprettet statlig garantiordning for lån til små̊ og mellomstore bedrifter 

(likviditetslån) som administreres av bankene 

• skal hjelpe bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel.  

• innebærer at staten garanterer for 90 prosent av hvert banklån.  

Fremgangsmåte:  

• Kvitsøy kommune anbefaler at bedriftene tar kontakt med sin bankkontakt. Se 

også https://www.naeringsforeningen.no 

 

Forutsetninger: 

• virksomheten må være registrert i Foretaksregisteret, ha færre enn 250 ansatte 

og omsetning under ca. 493 millioner 

• virksomheten må ha akutt mangel på likviditet, vurderingen gjøres av bankene 

• virksomheten må forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold 

• virksomheten kan ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter 31. desember 

2019 

• lån skal sørge for at bedriftene kan dekke driftsutgifter, også betjening av gjeld 

• under visse forutsetninger kan lånet dekke investeringer 

• Se mer på https://www.regjeringen.no/ 

  

 
1 F-lån er en del av Norges Banks markedsoperasjoner og det instrumentet som primært blir brukt for å tilføre 

likviditet til banksystemet 

https://www.naeringsforeningen.no/nyheter/tilbyr-likviditetslaan/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/garantiordningen-for-lan-til-sma-og-mellomstore-bedrifter-kan-tas-i-bruk/id2695485/


 

 

Kvitsøy kommune 
 

 
 

   
 

Skatt & avgift  

• utsatte frister er gitt for:  

• merverdiavgift: innbetaling for første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020. 

• forskuddsskatt for selskaper: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. april til 1. 

september 2020. 

• forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere: 

innbetaling for første termin er utsatt fra 16. mars til 1. mai. Det er ikke nødvendig å 

søke om utsatt frist. 

• arbeidsgiveravgift: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 

2020. 

• midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften (konkret forslag følges opp i revidert 

nasjonalbudsjett) 

• innbetaling av finansskatt: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. 

august 2020. 

• reduksjon av lav momssats fra 12 % til 6 % i perioden 1. april - 31. oktober 2020.  

• midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil NOK 30 millioner av selskapsunderskudd i 

2020 mot beskattet overskudd de to foregående år.  

• for personlige bedriftseiere og aksjonærer: utsatt betaling av formuesskatt hvis 

negativt årsresultat i 2020 

• endringer i skattlegging av ansatte med hensyn på forhold som skyldes koronakrisen 

• se https://www.skatteetaten.no  

 

Tiltakspakke til landets gründere og vekstbedrifter 

• styrker tilskudd og lån til etablering og vekst gjennom Investinor2 

• støtte til gründerhus og inkubatorer 

• økt bevilgning til næringsrettet forskning 

• økt bevilgning på likviditetslån gjennom Innovasjon Norges innovasjonslåneordning 

 
2 https://www.investinor.no/om-oss/ 

https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/
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Arbeidsrett  

• permitterte får full lønn, inntil 6G i 20 dager (lønnspliktperioden) 

• arbeidsgiver skal dekke de to første dagene, staten dekker dag 3 til 20 (gjelder 

foreløpig tom 31.10.20). Løsningen for hvordan staten skal betale dette er ikke 

på plass. 

• unntak for selvstendig næringsdrivende: 

• selvstendig næringsdrivende og frilansere får omsorgs- og sykepenger fra dag 

4 av fraværet.  

• omsorgsdager dobles, for de fleste foreldre fra 10 til 20 dager per forelder men 

arbeidsgiver sine omsorgsdager redusert fra 10 til 3 dager. NAV dekker resten. 

Kvitsøy kommune anbefaler ut over veilederen at næringsdrivende på Kvitsøy tar kontakt med 

sine bransjeorganisasjoner som vil kunne gi spesifikke råd og veiledning for hvordan man bør 

innrette bedriften i denne tiden. Regnskapsfører/revisor kan også være gode rådgivere. 

 

Se også gode kilder til løpende oversikt over aktuelle tiltak for bedrifter og 

råd ved permittering av ansatte: 
 

https://www.altinn.no/starte-og-drive/ 

https://www.nav.no/person/koronaveiviser 

https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/ 

https://revisorforeningen.no 

https://www.arbeidstilsynet.no  

https://www.nav.no 

https://www.altinn.no/starte-og-drive/
https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/
https://revisorforeningen.no/fag/koronakrisen-konsekvenser-og-tiltak/nyheter-koronakrisen/status-pa-viktige-koronatiltak/
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permittering/
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

