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ÅRSOPPGJØRET I EN SPESIELL TID 
 
Koronasituasjonen påvirker arbeidet også i Rekneskaps-
laget, og det har så langt blitt et annerledes og mer 
krevende årsoppgjør enn vanlig. Samtidig rammer det 
mange andre virksomheter – også noen av våre kunder 
– mye mer enn det rammer oss. 
 
Vi har fått en del mer å gjøre. Til denne tid har dette 
først og fremst vært knyttet til rådgiving og bistand 
innen permitteringsregelverk m.m. Framover regner vi 
også med at vi vil bistå med hjelp til å søke om 
kompensasjon etter reglene om inntektsbortfall. Endra 
regler om permittering og reglene for kompensasjons-
ordningen er det gjort greie for annet sted i dette 
skrivet. 
 
Samtidig har nok arbeidskapasiteten de siste ukene 
vært lågere enn vanlig. Dette skyldes at en del av våre 
ansatte har vært hjemme med barn. Samtidig har vi 
også, for å redusere smittepress, hatt en del med-
arbeidere på hjemmekontor. Dette er noe som vi antar 
vil fortsette også etter påske. 
 
Tradisjonelt har perioden mellom påske og utgangen av 
mai vært fullpakket med kundegjennomganger. Dette 
året ser vi i dag for oss at disse gjennomgangene må 
gjennomføres over telefon. Vi vil da sende ut utskrifter 
på vanlig måte, med innkalling og et foreslått tidspunkt 
for telefonmøte. Vi kommer tilbake med mer detaljer 
om dette etter påske. 
 
Kontoret er åpent, men vi har innført begrensinger av 
kundebesøk. Det oppfordres til å bruke telefon/e-post 
ved spørsmål til ansatte, eventuelt besøk avtales på 
forhånd. Ved innlevering av bilag, kan disse leveres i 
postkassen utenfor kontorlokalene eller i mottakseske i 
gangen innenfor inngangsdøra. 
 
Det er en krevende og spesiell tid på mange måter. For 
noen er konsekvensene store, mens andre kanskje i 
ettertid vil hevde at vi hadde godt av en periode der jag 
og mas i samfunnet ble skrudd ned noen hakk.  
 
 
 

 
 

 
 

Vi vil ønske dere alle en god påske 😊 

 
 
INFORMASJON OM KORONATILTAK FOR 
NÆRINGSDRIVENDE 
 
I forbindelse med koronasituasjonen har Regjeringen 
innført en rekke tiltak, som kan ha betydning for våre 
kunder, blant annet følgende: 
 
Merverdiavgift: 
 

• Utsatt betalingsfrist for 1. termin merverdi-
avgift til 10. juni 

• Det er ikke utsatt betalingsfrist for årstermin for 
primærnæringene 

• Lav MVA-sats er redusert fra 12 % til 8 %. Dette 
gjelder overnattingstjenester, kultur, idrett, 
transport mm 

 
Skatt og avgifter: 
 

• Arbeidsgiveravgiften er redusert med 4 % fra 3. 
termin (mai-juni) 

• Betalingsfrist for arbeidsgiveravgift 15. mai 
utsatt til 15. august 

• Betalingsfrist forskuddsskatt 15. mars utsatt til 
1. mai 

• Betalingsfrist forskuddsskatt 15. mai utsatt til 
15. juli 

• Betalingsfrist forskuddsskatt selskaper 15. april 
utsatt til 1. september 
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 Side 2 

Inntektssikringsordninger: 
 

• Enkeltpersonforetak skal få en inntektssikring 
tilsvarende 80 % av gjennomsnittsinntekten de 
siste tre årene, begrenset oppad til 6 G (ca. kr 
600.000) 

• Ordningen trer i kraft etter 17 dager  

• Selvstendig næringsdrivende og frilansere får 
sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 
4.  

 
Endringer i permitteringsregler: 
 

• Varsel om permittering er nå 2 kalenderdager 
før iverksettelse (tidligere 14 kalenderdager) 

• Lønnsplikten er nå 2 arbeidsdager (mot tidlig-
ere 15 arbeidsdager) 

• Gjelder fra 12. mars   
 
Kompensjonsordning for næringsdrivende: 
 

Kompensasjonsordningen går ut på følgende: 
 

• Det må være en omsetningssvikt på minst 30 
% pr. måned (bortsett fra i mars der kravet er 
minst 20 %), målt i forhold til samme periode i 
fjor, alternativt gjennomsnittlig omsetning i 
januar og februar 2020.  

• Ordningen skal i første omgang gjelde for 
mars, april og mai. Det er grunn til å tro at 
denne perioden forlenges. 

• Det skilles mellom to grupper; de som er pålagt 
å stenge og de som ikke er pålagt å stenge ned 

• Gjelder i utgangspunktet alle typer av næring, 
uavhengig av organisasjonsform  
 
 

De som er pålagt å stenge beregner kompensasjonen 
slik: 
 
Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent * faste 
kostnader * justeringsfaktor på 0,9 
 
De som ikke er pålagt å stenge ned beregner 
kompensasjonen slik: 
 
Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent * (faste 
kostnader minus egenandel kr 10.000) * 0,8 
 
 
 
 
 

Faste kostnader i denne sammenheng gjelder uunngå-
elige faste kostnader, dvs. faste kostnader som løper 
uavhengig av om virksomheten er stengt eller ikke. Det 
er poster i næringsoppgaven som skal være styrende, og 
følgende poster skal inngå: 
 

• Leie av lokaler 

• Lys og varme 

• Renovasjon, vann, avløp, renhold mm 

• Leie av maskiner, inventar, transportmidler 
m.v. 

• Fremmed tjeneste (regnskap, revisjon, råd-
givning o.l.) 

• Elektronisk kommunikasjon, porto o.l. 

• Kontingenter 

• Forsikringspremie 

• Netto rentekostnader 
 
Kunder som mener de kommer inn under denne 
kompensasjonsordningen, må ta kontakt med sin 
regnskapsføring for videre oppfølging. Siden både 
omsetningsfallet og uunngåelige faste kostnader må 
dokumenteres, må vi dermed få ført slike regnskap 
ajour så fort som praktisk mulig. 
 
 
 

 
FRIST 2 MND. MVA 
 

Termin Frist levering bilag 
til oss 

2 15. mai 

3 5. august 

4 20. september 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/Klepp-Rekneskapslag-337579673026027/

