
 

      
 

Informasjon/rutine for søknad om statlig kompensasjonsordning 
 
Foretak kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som følge av coronaviruset 
(Covid-19-utbruddet). Støtten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i 
hvert enkelt foretak. 
 
Kompensasjonsordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge (etter 
fortaksloven § 2-1), med enkelte unntak. Den vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent 
omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 
prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars. Ordningen vil bli 
forvaltet av Skatteetaten. 
 
Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai i 2020, og utbetalingene vil skje 
etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene. 

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon, hvor modell II som vil 
gjelde for bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning 
på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: 
Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x 
justeringsfaktor på 80 prosent. Modell II vil være gjeldende for MEFs medlemsbedrifter som 
kan søke om kompensasjon. 

Normal omsetning i måneden regnes ut fra omsetningen i samme måned i fjor, justert for 
veksten fra januar/februar i fjor til januar/februar i år. 
 
Slik beregner du normal omsetning for mars 2020:  
 

(Omsetningen i mars 2019 ×  
Gjennomsnittlig omsetning for januar og februar 2020

Gjennomsnittlig omsetning for januar og februar 2019 
) −

Omsetningen i mars 2020 − tilskudd til foretaket knyttet til koronautbruddet mars 2020   
 
Kan og beregne omsetningsfall her: https://kompensasjonsordning.no/omsetningsfall 
 
 
Grunnlag for kompensasjonsordningen: 

a) Omsetning kompensasjonsordningen baseres på: 
- Foretakene melder selv inn omsetning i mars 2020 og mars 2019.  
- Dersom foretaket ikke har vært i drift i mars 2019 (startet opp etter dette), 

meldes et gjennomsnitt av omsetningen i januar og februar 2020. 
- Foretak som er under konkursbehandling, jf. Konkursloven kapittel VIII, kan 

ikke få tildelt eller utbetalt tilskudd. Det samme gjelder for foretak som er 
begjært tvangsoppløst etter reglene i kapittel 16 i aksjeloven eller 
allmennaksjeloven 

 
b) Nedre grense for tap av omsetning for å kunne motta kompensasjon: 

- Bedriften må ha hatt et omsetningstap på minst 20 prosent fra mars 2019 for 
å falle inn under ordningen i mars 2020.  

- Omsetning av finansaktiva regnes ikke med.  
- For hver av månedene april og mai må omsetningstapet være 30 prosent, 

sammenlignet med 2019. 

https://kompensasjonsordning.no/omsetningsfall
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c) Øvre og nedre grense for utbetaling av kompensasjon: 
- Det settes en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 

5000 kroner utbetales ikke. 
- Den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned. 
- Selskaper som er del av konsern, skal søke samlet. Små konserner med 

samlet søknad under 30 millioner kroner, kan likevel søke enkeltvis. 
- Maksgrense for konserner 80 millioner kroner. 

 
Søknad om kompensasjon gjør en via: www.kompensasjonsordningen.no 
 
Søknad om tilskudd: 

- Søknad tidligst fra 20. april for kompensasjon for mars 
- Søknad tidligst frå 15. mai for kompensasjon for april 
- Siste frist for å sende inn søknad om tilskudd etter ordningen er 30. juni 2020. 

 

Dette må bedriften har klart av opplysninger før en kan åpne søknadsportalen: 

• Tall for måneden du søker tilskudd:  
o Faste, unngåelig kostnader for måneden du søker tilskudd 
o Omsetning for måneden du søker tilskudd 

• Tall for disse tidligere periodene:  
o Omsetning for tilsvarende måned i 2019 
o Omsetning for januar og februar 2019 
o Omsetning for januar og februar 2020 
o Dersom foretaket ikke har vært i drift i mars 2019 (startet opp etter dette), 

meldes et gjennomsnitt av omsetningen i januar og februar 2020. 

Du skal ikke legge ved dokumentasjon i søknaden. Søker må på forespørsel kunne 
fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. 
Søker skal uansett legge frem slik bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. 
Søker som ikke er regnskapspliktig, skal legge frem slik bekreftelse ved levering av 
skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2020. 

Hvilke tall for uunngåelige, faste kostnader regnes følgende kostnader i den grad de 
kan henføres under de angitte postene i næringsoppgaven: 

• post 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler 
• post 6310 i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil 
• post 6340 Lys og varme 
• post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør 

offentlige avgifter og gebyrer 
• post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l. 
• post 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men 

begrenset til kostnad for revisjon og regnskap 
• post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv. 
• post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler 

http://www.kompensasjonsordningen.no/
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• post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget 
• post 7500 Forsikringspremie 
• Som fast, uunngåelig kostnad regnes også påløpte rentekostnader på gjeld til banker 

og kredittinstitusjoner og obligasjonslån, fratrukket renteinntekter på egne utlån, 
innskudd og obligasjoner.  

Mer informasjon om faste, uunngåelige kostnader: 
https://kompensasjonsordning.no/kostnader  

Hvilke tall for omsetning spør skatteetaten etter: 

1. Faktisk omsetning for måneden. 
2. Annen mottatt støtte i forbindelse med virusutbruddet for måned du søker tilskudd for. 
3. Omsetning for tilsvarende måned i 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert 

senere). 
4. Total omsetning for januar og februar 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert 

senere). 
5. Total omsetning for januar og februar 2020. 

Med omsetning mener skattetaten 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 finansielle 
eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom kan likevel tas med. 
Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt skal ikke regnes som inntekt. 

Krav til dokumentasjon av opplysninger i søknaden: 

• Det skal foreligge en oppstilling som underbygger de tallene og beregningene som 
ligger til grunn for søknaden, med henvisning til relevant regnskapsmateriale. 

• Oppstillingen må vise hvordan omsetning og faste uunngåelige kostnader er 
periodisert.  

• Som relevant regnskapsmateriale regnes blant annet fakturajournal og 
kontospesifikasjon med tilhørende salgsdokumentasjon, oversikter over opptjent 
inntekt som ikke er fakturert, kjøpsdokumentasjon og kontrakter. 

• Dokumentasjon som nevnt ovenfor skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets 
slutt, med mindre lengre oppbevaringstid følger av bestemmelser gitt i eller i medhold 
av bokføringsloven. 

• Eksempel på type dokumentasjon er styreprotokoll med styrevedtak som innehald 
grunnlag for overliggende punkt. 

Slik vil søknadsprosessen foregå: 

1. Sjekk om du kan søke støtte. 
skatteetaten hjelper deg i søknadsportalen med å avklare om du kan søke støtte, ved 
å stille deg noen spørsmål. 

2. Finn frem opplysninger. 
Du trenger å finne blant annet omsetningstall og faste, uunngåelige kostnader. 
Vi gir deg flere detaljer før du åpner søknadsskjemaet. 

https://kompensasjonsordning.no/kostnader
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3. Send oss søknad. 
Du fyller ut søknadsskjemaet enkelt på nett. 

4. Skatteetaten svarer så raskt dei kan. 
Normalt får du svar på søknaden umiddelbart, men det kan ta inntil tre uker. Du får 
beskjed fra Skatteetaten i foretakets meldingsboks i Altinn. Hvis søknaden 
godkjennes, er pengene på kontoen som har blitt oppgitt i søknaden innen 2-3 
virkedager. 

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

www.kompensasjonsordningen.no 
 

 
 

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/
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Kontaktpersoner i MEF for råd om kompensasjonsordningen: 
 
Region Nord:      Martin Grønslett –   958 48 050 
Region Midt:      Lars Roan –   915 69 470 
Region Øst:      Espen Alvestad –   468 47 412 
Region Sørøst:      Jørn C. Evensen –  913 27 357 
Region Sørvest:     Marie Oftedal –    952 40 482 
Region Vest:      Paul Olaf Baraas –  906 22 087 
Avd. Skog:       Bjørn Lauritzen –   907 37 626 
Avd. Brønn- og spesialboring:    Einar Østhassel –   908 66 302 
Avd. Gjenvinning og Avfallshåndtering: Sverre Huse-Fagerlie –   488 94 993 
 
 
 
MEFs kompensasjonsgruppe: 
Paul Olaf Baraas –  906 220 87 
Håvard Almås –  976 83 831 
Finn Bangsund –  913 12 229 
Marte Tessem –  984 88 641 
Lars Roan –   915 69 470 


