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KOMPENSASJONSORDNING 2 
(WEBINAR NÆRINGSFORENINGEN I VÆRNESREGIONEN

Alt innhold, inkludert, men ikke begrenset til metoder og analyser i denne presentasjonen tilhører BDO AS 
eller BDO Advokater AS, og skal ikke kopieres eller distribueres uten vårt skriftlige samtykke.
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AGENDA 

• Regelverket 
• Hva er forskjellen i regelverket sammenlignet med tidligere ordninger ?
• Hvem gjelder ordningen for ? 
• Hvilke krav må oppfylles for å kunne søke ? 
• Hvilke kostnader får du dekket ? 
• Hvordan søker du ? 
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VIKTIGE UTGANGSPUNKT

«Levedyktige» virksomheter«Levedyktige» virksomheter

Stort omsetningsfall på grunn av koronakrisenStort omsetningsfall på grunn av koronakrisen

Virksomheter med ansatteVirksomheter med ansatte

Enkel, rask og i utgangspunktet ikke åpnet for 
skjønnsmessige vurderinger
Enkel, rask og i utgangspunktet ikke åpnet for 
skjønnsmessige vurderinger

Automatisert søknadsprosessAutomatisert søknadsprosess

Kompensasjonsordning 2 
|  Side 2

Side

VIKTIGE UTGANGSPUNKT 

► Formålet med loven er å etablere en 
midlertidig ordning for tilskudd til foretak 
som har stort omsetningsfall som følge av 
utbrudd av koronavirus

► Vilkår – omsetningsfall 
- Dokumentert omsetningsfall på minst 

- 30 % i september 2020 – april 2021

- Må skyldes koronakrisen 

Kompensasjonsordning 2 
3

2

3



20.01.2021

3

Side

OVERSIKT OVER VESENTLIGE ENDRINGER 
KOMPENSASJONSORDNING 1 KOMPENSASJONSORDNING 2 

► Forvaltes av Skatteetaten
► Skatteforvaltningsloven regulerer krav til 

saksbehandling
- Klagefrist 6 uker

► Klageorgan: SKD
► Omsetningsfall og tilskudd beregnes månedsvis
► Egne regler for sesongvirksomhet
► Revisor/regnskapsfører kan søke på vegne av 

foretaket
► Egenandel 
► Attestasjon etter utbetaling

► Forvaltes av Brønnøysundregistrene 
► Forvaltningsloven regulerer saksbehandling 

- Klagefrist 3 uker 
► Klageorgan er Nærings- og fiskeridepartementet 
► Omsetningsfall og tilskudd beregnes for to 

måneder om gangen 
► Ingen egne regler for sesongvirksomhet 
► Revisor/regnskapsfører kan ikke søke på vegne av 

foretaket 
► Ingen egenandel 
► Attestasjon i forkant av utbetaling 
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VILKÅR FOR TILSKUDD

Krav Forskjeller 

Registrert i Foretaksregisteret/Enhetsregisteret senest 1. mars 
2020

Skattepliktig til Norge

Foretaket må ha ansatte
• Unntak EPF/ANS hvor foretakets inntekt er innehavers/minst en 

av deltakernes hovedinntekt

Ikke krav om at minst en ansatt har vært registrert i 
arbeidsgiverregisteret siden 1. mars 2020. Tilstrekkelig at 
foretaket er registrert i arbeidsgiverregisteret på 
tildelingstidspunktet og at minst en ansatt har fått utbetal lønn 
i minst en kalendermåned i perioden aug. 2019 – mars 2020.

Foretaket må ha hatt et stort omsetningsfall

Utøve lovlig aktivitet

Ikke under konkursbehandling e.l

Drive næringsvirksomhet omfattet av ordningen.

Betalt og oppfylt rapporteringsplikt Skatter, avgifter, forskuddstrekk med forfall før 29. februar 
2020 må være betalt. Må ha levert årsregnskap 2019 og 
skattemelding for mva etter sktfvl § 8-3

Faste og uunngåelige kostnader5
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HVEM?

OMFATTET
► Foretak som er registrert i Foretaksregisteret 

med hjemmel i Foretaksregisterloven § 2-1 innen 
1. mars 2020.

► Enkeltpersonforetak som er registrert i 
Enhetsregisteret innen 1. mars 2020.

► Foretak som er skattemessig hjemmehørende i 
Norge, jf. skatteloven § 2-2 første ledd.

► Deltakere som er skattepliktig til Norge for 
selskapets inntekter, jf. skatteloven § 2-2 tredje 
ledd.

► Foretak eller eiere som skattlegges i Norge for 
virksomhet her etter skatteloven § 2-2 første ledd 
bokstav b (begrenset skatteplikt).

IKKE OMFATTET
► Foretak som er finansskattepliktige.
► Foretak som driver petroleumsutvinning og 

produksjon samt overføring og distribusjon av 
kraft.

► Flyselskap med norsk driftstillatelse.
► Private barnehager
► Institusjoner/organisasjoner som ikke har erverv 

til formål og derfor unntatt av skatteplikt etter 
skatteloven § 2-30 og § 2-32 

- Unntak: del av virksomheten som er 
skattepliktig.

| 
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Tilskuddsperiode Sammenligningsperiode Søknadsperiode

1. sept – 31. okt 2020 1. sept – 31. okt 2019 18. jan – 14. mars 2021 

1. nov – 31.des 2020 1. nov – 31.des 2019 18. jan – 14. mars 2021 

1. jan – 28. feb 2021 1. jan – 28. feb 2020 15. mars – 15. mai 2021

1. mars – 30. april 2021* 1. mars – 30. april 2020*

OVERSIKT OVER PERIODER OG FRISTER

|  Side 7
Kompensasjonsordning 2 

* Utvidelse er ikke inntatt i forskrift ennå, men er publisert i pressemelding datert 6. januar 2021
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TILSKUDDETS STØRRELSE

Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr

Justeringsfaktor 0,7 0,7 0,85 0,85 0,8 0,8 0,8 0,8

Egenandel (1 000 kr) Ingen

Mar Apr Mai Jun Jul Aug

Justeringsfaktor

Egenandel (1 000 kr) Ingen

Ikke pålagt stengt

Pålagt stengt av staten – IKKE EGNE REGLER

Kompensasjonsordning 2 
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GRENSER FOR STØTTE

► MNOK 160 per tilskuddsperiode, per 
foretak/konsern

► Inntil MNOK 60 per periode utbetales uavkortet
► > MNOK 60 avkortes med 50 %
► Tilskudd < NOK 5 000 blir ikke utbetalt

Beregning av tilskudd:

Faste, uunngåelige kostnader x omsetningsfall x 
justeringsfaktor

Eksempel:

500 000 x 0,5 x 0,85 = 212 500

Kompensasjonsordning 2 
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HVA ER «OMSETNING» 

► Omsetning er inntekter fra salg av varer og tjenester 
► Inntekt eller avkastning av kapital og andre finansielle eiendeler 

anses ikke som omsetning 
► Det samme gjelder annen avkastning av fast eiendom, med unntak av 

inntekt ved utleie 
► Offentlige tilskudd og andre tilskudd for inntektsføring gitt i 

forbindelse med virusutbruddet er omsetning 
► Unntak 

- Tilskudd etter kompensasjonsordning 1 og kompensasjonsordning 2 
- Tilskudd etter ordningen under Innovasjon Norge for tilskudd til 

likviditetsstyring 
- Tilskudd ved avbrutt permittering 
- Gaver fra privatpersoner på inntil kr 3 000 samlet for perioden 
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DISSE KOSTNADENE KAN DU FÅ DEKKET 
FASTE, UUNNGÅELIGE KOSTNADER 

► Husleiekostnader 
► Kostnader til lys og varme 
► Renovasjonskostnader, vann og avløp 
► Leiekostnader for maskiner, inventar o.l
► Revisjons- og regnskapskostnader 
► Elektronisk kommunikasjon, porto mv 
► Kostnader til forsikring og avgift på 

transportmidler 
► Kontingenter med fradragsrett 
► Forsikringspremie 
► Netto rentekostnader på gjeld til bank 
► Evt kostnader til dyrestell, for og veterinær 

► Kostnadene tilordnes jevnt over den perioden de 
påløper. 

► Kostnader som påløper periodevis, skal fordeles 
jevnt over perioden som kostnaden gir 
virksomheten en fordel 

► Praksis og vurderinger fra kompensasjonsordning 
1 er relevant 

► 80 % av kostnaden knyttet til 
revisor/regnskapsførers bekreftelse av innholdet i 
søknaden dekkes, begrenset oppad til kr 10 000

Kompensasjonsordning 2 
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FASTE, UUNNGÅELIGE KOSTNADER 

► Kostnadene må kunne dokumenteres 
► Er kostnader som 

- Ikke kan reduseres på kort sikt i takt med 
foretakets aktivitetsnivå 

- Kan tilskrives avtale inngått før 1. mars 2020 
- Kan føres på bestemte poster i 

næringsoppgaven 

Kompensasjonsordning 2 
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PERIODISERING – LEASING OG LEIE 

► Kostnader til leiebeløp fordeles jevnt over 
perioden leiebeløpet gjelder 

► Uavhengig av hvilke poster kostnaden skal føres 
på i virksomheten og hvordan kostnaden 
periodiseres etter den regnskapsstandard 
virksomheten benytter 

► Kostnader for leie og leasing av driftsmiddel eller 
eiendom reduseres med inntekter fra fremleie av 
driftsmidlet eller eiendommen 

Kompensasjonsordning 2 
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KOSTNADER SOM IKKE OMFATTES 

► Kostnad som etter foretakets regnskapsstandard 
skal balanseføres 

► Den del av kostnaden som tilbakeføres fordi 
betalingskrav knyttet til kostnaden ettergis eller 
reduseres 

► Merverdiavgift som er fradragsberettiget 
foretaket i merverdiavgiftsoppgjøret
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UTVALGTE PROBLEMSTILLINGER 

► Inntekter i form av lisenser, royalty og 
franchiseavgifter regnes som omsetning 

► Faste lisenskostnader til for eksempel 
økonomisystem, kassasystem, 
timebestillingssystem og personallistesystem er 
definert som en leiekostnad som dekkes 

► Leie av lokaler omfatter også leie av arealer 
utendørs som benyttes i foretakets virksomhet 

- Parkeringsplass 
- Lagerplass 
- Biloppstillingsplass 

► Hvis det kun er deler av virksomheten som er 
skattepliktig, så må kravet om omsetningsfall være 
oppfylt for den delen av foretaket som har 
virksomhet som kan søke om tilskudd 

► Det er ikke krav om at ansatte må ha en viss 
stillingsprosent, eller at arbeidsinnsatsen fordeler 
seg jevnt gjennom året. Men det må være et reelt 
ansettelsesforhold 

► Det er ikke krav om at de ansatte er bosatt i Norge, 
så lenge øvrige vilkår er oppfylt 

► Foretak som har vært overdrager eller overtaker i 
fisjon som er registrert gjennomført i 
Foretaksregisteret 1. januar 2020 eller senere, er 
ikke omfattet av tilskuddsordningen for noen av 
tilskuddsperiodene 
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KRAV TIL DOKUMENTASJON OG OPPBEVARING 

► Det skal foreligge en oppstilling som underbygger 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 
- Kontospesifikasjon med tilhørende salgsdokumentasjon 
- Oversikt over opptjent inntekt som ikke er fakturert 
- Kjøpsdokumentasjon og kontrakter 

► Dokumentasjonen skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets 
slutt, med mindre lengre oppbevaringstid følger av bestemmelser 
gitt i eller i medhold av bokføringsloven 
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SØKNADSPROSESSEN

www.kompensasjonsordning.no

Digitalt søknadsskjema som må inneholde:
► Omsetning 
► Perioden det søkes tilskudd for
► Faste, uunngåelige kostnadene 

► Erklære at vedkommende er kjent med regelverket og at foretaket faller inn under ordningen, herunder 
at omsetningsfallet hovedsakelig skyldes korona-pandemien.

► Må ha registrert nøkkelrolle i Enhetsregisteret for å søke på vegne av selskapet.
► Revisor/regnskapsfører attesterer på innholdet i søknaden ved innsendelse. Bekreftelse avgis ved å 

signere på søknaden i Altinn.
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UNNGÅ STYREANSVAR 

► Styret erklærer ved innsendelse av søknaden at 
de opplysninger som gis er fullstendige og 
korrekte 

► Det er styret som er nærmest til å vurdere om 
selskapet er levedyktig og berettiget til å motta 
kompensasjon 

► Styret bør derfor være opptatt av å sørge for god 
dokumentasjon for vurderinger og beslutninger 

► Styret bør sørge for god protokollføring og god 
oppfølging av administrasjonen 
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BETALING, INNKREVING OG VARSLING AV FEIL 

► Utbetaling av tilskudd skal skje snarest og senest 
tre uker etter at det er fattet vedtak om tildeling 
av tilskudd 

► Uriktig utbetalt beløp skal tilbakebetales og 
renter beregnes 

► Søker plikter å varsle om feil
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HVOR FINNER DU MER INFORMASJON?

Kompensasjonsordning 2 
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HVOR FINNER DU INFO OM KOMPENSASJONSORDNING 2

► Informasjon på bdo.no
► Veileder om ordningen - brreg.no
► Brønnøysundregistrene har egen 

veiledningstelefon  75 00 75 05 
- Åpningstid 09.00 – 15.00 på hverdager 
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