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INFORMASJON OM KORONATILTAK FOR 
NÆRINGSDRIVENDE I 2021 
 
Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra 
regjeringen. 
http://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjone
n/id2692388/ 
   
I forbindelse med koronasituasjonen innførte 
regjeringen i 2020 en rekke tiltak, som har og har hatt 
betydning for kundene våre.  Noen av tiltakene 
videreføres til 2021. 
Lav MVA-sats er redusert fra 12 % til 6 %. Dette gjelder 
overnattingstjenester, kultur, idrett og transport m.m.  
(ordningen gjelder fra 01.04.20-30.06.21). 
 
Inntektssikringsordning for personlig næringsdrivende 
og frilansere 
Dette er en ny og midlertidig ordning som er opprettet 
som en følge av koronasituasjonen. Den er for deg som 
er selvstendig næringsdrivende og/eller frilanser som 
helt eller delvis har tapt inntekt på grunn av korona-
utbruddet. 
 
Enkeltpersonforetak skal få en inntektssikring til-
svarende 60 % av gjennomsnittsinntekten de siste 
årene, begrenset oppad til 6 G (ca. 600000 kr). 
Ordningen trer i kraft etter 17 dager. 
 
Denne ordningen gjelder til og med 28.02.21, men er 
foreslått å gjelde frem til 01.07.21. Du må søke måned 
for måned innen oppgitt frist. Fristen for mars er 
31.03.2021. 
 
Endring i permitteringsregler 
Varsel om permittering er nå tilbake igjen til 14 
kalenderdager. (Ved uforutsette hendelser er varsel om 
permittering 2 dager). Lønnsplikten er nå 10 dager (mot 
tidligere 15 arbeids-dager). 
 
Kompensasjonsordning for næringsdrivende  
Foretak med stort omsetningsfall som følge av virus-
utbruddet kan få kompensasjon fra staten til å dekke en 
andel av sine uunngåelige faste kostnader.  
 

 

 
 
 

 
Det må være en omsetningssvikt på minst 30 % pr 
måned, målt ift. samme periode i fjor. Gjelder i ut-
gangspunktet alle typer av næring, uavhengig av 
organisasjonsform. 
 
Denne siste ordningen gjelder fra 01.09.20-30.06.21, og 
støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknaden 
for de 2 første periodene, dvs. september/oktober og 
november/desember skal sendes samlet innen 14. mars 
2021. Søknad for januar og februar skal sendes innen 
14.05.2021. 
 
NB! Omsetningssvikten måles for hele foretaket sett 
under ett.  
 
Kunder som mener de kommer inn under kompen-
sasjonsordningen, må ta kontakt med sin regnskaps-
fører for videre oppfølging. Siden både omsetnings-
fallet og uunngåelige faste kostnader må 
dokumenteres, må vi dermed få ført slike regnskap 
ajour så fort som mulig. 

 
 

KORONASITUSJONEN OG ÅRSOPPGJØRET 
 

Vi ønsker fortsatt at bilag m.m. skal leveres i kassen i 
ytre gangen på kontorbygget. Samtidig er det mulig å 
gjennomføre nødvendige møter med saksbehandler. Vi 
ønsker at disse skal være avtalt på forhånd, slik at vi kan 
planlegge bruken av møterom m.m. 
 
I fjor måtte mye av årsoppgjøret gjennomføres pr 
telefon. Vi håper at vi dette året kan gjennomføre 
årsoppgjøret ved tradisjonelle møter, men det må vi 
komme tilbake til. Hva vi velger her vil selvsagt avhenge 
av både smittesituasjon generelt og de faglige råda vi 
måtte få. 

http://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/
http://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/
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SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD, 
MED SØKNADSFRIST 15. MARS 
 
I denne søknadsomgangen er det husdyrprodusenter 
som kan levere søknad. Det er viktig å være klar over 
følgende: 
 

• Det åpnes for søknad 1. mars 

• Søknaden må sendes inn senest 15. mars, kan 
leveres fra 1. mars (teljedato) 

• Søknaden kan endres t.o.m. 29. mars uten at 
dette får konsekvenser (forutsatt at du har søkt 
innen 15. mars) 

• Søknader levert etter 15. mars får kr 1000 i 
trekk pr dag søknaden er levert for sent 

• Feilopplysninger i søknaden medfører av-
kortning i tilskuddet 

 
Telledato er 1. mars, og vi anbefaler at søknaden sendes 
inn så snart som mulig etter 1. mars. Da har man bedre 
tid til å rette opplysninger, og kommunen har større 
mulighet for å fange opp åpenbare feil. 
 
Avløysertilskudd – spesifisering av regning 
Dersom du nytter innkjøpte tjenester til jordarbeiding, 
rundballepressing, slått, gjødselkjøring m.m., må du 
huske å be om spesifisert regning. Vær obs på at det kun 
er lønnsutgifter til personen som utfører arbeidet som 
blir dekka. Regningen må vise hvor mange timer som er 
lønnsutgifter og hva som gjelder maskin. Maskinleie kan 
ikke førest som utgift til avløysing. 
 
 

PELSDYRSAKA 
 
Vi følger fortsatt tett opp utfordringene som alle våre 
pelsdyrbønder er kommet oppi som følge av vedtaket 
om forbud av pelsdyrhold. Etter stortingsvedtak for ett 
år siden har landbruksdepartementet arbeidet med nye 
retningslinjer for kompensasjon. Departementet 
foreslår nå å overføre avgjørelsen fra forvaltnings-
vedtak til ordinær behandling av skjønnsrett. Det er ikke 
foreslått endringer i hvem som har rett til erstatning, 
noe som fortsatt tilsier at dersom forslaga ikke blir 
endret kan få mange urimelige utslag. 
 
De skattemessige reglene er heller ikke avklart, og for 
dem som fikk kompensasjon etter de gamle reglene i 
2020 begynner dette å haste, all den tid det fort nærmer 
tidspunkt for innlevering av skattemeldinger. 

 

 
 

 
Vi har sendt inn høringssvar til forslaget om lovendring. 
Høringssvaret vårt er lagt ut på nettsida vår 
www.kleppgrl.no 
 

Det er verd å merke seg at det nå er over 3 år siden 
avvikling av pelsdyrnæringa ble bestemt, og vi har enda 
ikke på plass regelverket for kompensasjon. I Danmark 
ble det – rett nok med koronasituasjonen som grunnlag 
– bestemt avvikling med umiddelbar virkning. Her har 
en klart å lage et opplegg for kompensasjon i løpet av 3 
måneder. Mye av kompensasjonen en får i Danmark er 
skattefri. 
 
 

HUSKELISTE FOR INNLEVERING AV BILAG 
FOR 2020 
 
Vi minner om innlevering av 2020-bilag. Noen har 
allerede levert, mens andre ikke har levert siste rest av 
bilagene. Ut fra våre erfaringer vil vi spesielt minne om 
følgende: 
 

• Innlevering av statusskjemaer. Husk å signere 
disse 

• Innlevering av årsoppgave(r) fra bank 

• Innlevering av kontoutskrifter for banklån 

• Innlevering av mottatte årsoppgaver fra meieri, 
slakteri og eventuelt andre 

• Alle fakturaer datert i 2020 skal leveres 
 
Av hensyn til flyten i årsoppgjøret er det viktig at våre 
kunder får levert bilagene så snart som mulig.    

 
FRIST 2 MND. MVA 
 

Termin Frist levering bilag 
til oss 

1 15. mars 

2 15. mai 

3 15. august 
 

 

http://www.kleppgrl.no/
https://www.facebook.com/Klepp-Rekneskapslag-337579673026027/

