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Formålet med kompensasjonsordningen er å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser.

Den gjelder for skattepliktige, registrerte foretak med ansatt(e) som har nødvendige godkjennelser 
etc. Ordningen gjelder også for ideelle og frivillige organisasjoner og stiftelser sin evt. skattepliktige 
virksomhet.

Videre omfattes enkeltpersonforetak dersom inntekten i 2019 utgjorde minst 50% av innehavers 
personinntekt. Det samme gjelder for ansvarlige selskap dersom minst en av deltakerne hadde slik 
inntekt. 

Kompensasjonsordningen gjelder for mars, april og mai 2020.

Tilskuddet beregnes som følger:

Faste, uunngåelige kostnader – kr. 10.000 i egenandel x omsetningsfallet i % x 0,8.

For foretak som anses for å være stengt av staten i søknadsmåneden er justeringsfaktoren 0,9 i stedet 
for 0,8, og det er ingen egenandel. Minst 50% av foretakets omsetning må anses for å komme fra slik 
virksomhet i jan. og feb. 2020. 

Tilskudd under 5.000 kr vil ikke bli utbetalt.

Konsern kan søke samlet. Ved slik søknad skal omsetning og kostnader ta utgangspunkt i konsolidert 
regnskap.

Tilskudd vil bli offentliggjort for det enkelte foretak.

Dersom søknaden godkjennes vil pengene normalt bli utbetalt til foretakets konto innen 2-3 
virkedager. 

Med vennlig hilsen

Ernst & Young Telemark og Vestfold
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Omsetningsfall

Omsetningsfall på minst 30%, men 20% for 
mars, sammenlignet  med samme måned i 
2019.

Det justeres for veksten fra jan./feb. 2019 til 
jan./feb. 2020 

Omsetningsfallet beregnes på grunnlag av 
inntekter fra leverte varer og utførte
tjenester ekskl. mva. og særavgifter samt 
erstatninger for slike inntekter

Inntekter eller avkastning fra kapital, fast 
eiendom og andre finansielle eiendeler skal 
ikke medtas. Leieinntekter fra fast eiendom 
kan likevel medtas.

Foretak som gikk med underskudd i 2019 kan 
få tilskuddet avkortet. Tilskuddet kan ikke 
overstige: Prosentvis nedgang i omsetningen 
x (faste uunngåelige kostnader fratrukket 
1/12 av underskuddet). Underskuddet = 
negativt ordinært resultat før skattekostnad i 
2019-regnskapet. Dette gjelder likevel ikke 
hvis foretaket, ved revisorbekreftede 
opplysninger, kan dokumentere at det i 
januar og februar 2020 hadde et positivt 
ordinært resultat før skattekostnad. 

Faste, unngåelige kostnader (post i 
næringsoppgaven)

Kostnader for næringslokaler (post 6300)

Leasingleie av bil (post 6310)

Lys og varme (post 6340)

Off. avgifter og gebyrer for renovasjon, vann, 
avløp og renhold (post 6395)

Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l. (post 
6400)

Revisjon og regnskap (post 6700) 

Elektronisk kommunikasjon, porto mv. (post 6995) 

Forsikring og avgift på transportmidler (post 7040)

Fradragsberettigede kontingenter (post 7490)

Forsikringspremie (post 7500)

Netto rentekostnader: Rentekostnader -
renteinntekter ekskl. valutatap og –gevinst

Kostnadene må ikke kunne reduseres på kort sikt i 
takt med aktiviteten

Kostnader som skal balanseføres kan ikke medtas

Leasingkostnader av maskiner og utstyr kan føres 
på post 6400.
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Periodisering av kostnader

Kostnadene skal periodiseres jevnt over 
perioden de påløper.

Dersom kostnadene påløper periodevis, skal 
de fordeles jevnt over den perioden de gir 
foretaket en fordel. Dette anses sentralt for 
sesongpregede bedrifter, som kan 
periodisere ut fra sine sesongvariasjoner. 
(Regjeringen har også varslet at de vil 
komme tilbake til kompensasjon for 
sesongbedrifter.)

Leasing og leie fordeles jevnt over perioden 
leiebeløpet gjelder uavhengig av om 
selskapet benytter seg av operasjonell eller 
finansiell leasing.

Dette betyr at en må periodisere 
regnskapene månedsvis for å få korrekt 
søknadsgrunnlag.

Søknadsportal

kompensasjonsordning.no

Følgende må fremskaffes for å kunne søke:

- faste, uunngåelige kostnader for aktuell  
måned

- omsetning for aktuell måned

- omsetning for tilsvarende måned i 2019

- omsetning for jan. og feb. 2019

- omsetning for jan. og feb. 2020

Dokumentasjon og attestasjon fra 
regnskapsfører/revisor skal ikke vedlegges 
søknaden, men skal kunne fremlegges på 
forespørsel. Ved avleggelse av årsregnskapet 
for 2020 skal bekreftelse fra revisor eller 
regnskapsfører fremlegges.



Fremgangsmåte søknad
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Rask behandling 
utbetaling

Skatteetaten skal behandle 
søknadene fortløpende og har 
lovet rask behandling og 
utbetaling.

Normalt skal de som søker få 
svar på sin søknad umiddelbart 
og pengene inn på oppgitt 
kontonummer i løpet av 2-3 
virkedager.



Vi håper presentasjonen av den statlige kompensasjonsordningen 
for bedrifter med omsetningsfall som følge av Covid 19 er nyttig.

Nøl ikke med å ta kontakt med din kontaktperson i EY, eller en av 
kontaktpersonene under. Vi står klare til å hjelpe dere!

Vestfold

Elin Backer-Grøndahl, tlf. 982 07 134

Morten Mobråthen, tlf. 982 06 227

Hans Georg Skuggedal, tlf. 982 07 206

Anders Roll-Matthiesen, tlf. 982 07 210

Petter Løvendahl Christoffersen, tlf. 957 32 839
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Telemark

Tom Isaksen, tlf. 952 27 233

Fredrik Nordgård, tlf. 982 07 320

Bård Erik Pedersen, tlf. 982 07 313

Odd Knustad, tlf. 982 07 324

Tor Erik Baksås, tlf. 995 90 325

Rune Junker, tlf. 982 07 318

Tone Mari Flatland, tlf. 984 77 290


