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Innspill til gjennomføring av tiltakspakken – meddelt på dagens 
pressekonferanse 
 
Innledningsvis vil vi bare gi uttrykk for at vi er mektig imponert over regjeringens og 
departementenes arbeid med å få på plass støtteordninger og økonomiske tiltak både 
for arbeidstakere, næringsdrivende og bedrifter så langt. 
 
Slik vi ser det er regjeringens forslag om å dekke hele eller deler av de faste 
kostnadene til bedriftene som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av 
Covid-19, både nødvendig og godt. Vi har stor tillit til at dette er et målrettet og godt 
forslag og at bedriftene vil oppgi riktige opplysninger for å nyte godt av ordningen. For 
at flest mulig som har berettigede krav etter ordningen også skal kunne søke med 
oppdaterte og korrekte tall, mener vi det ville være fordelaktig om regnskapsførerne 
kunne bekrefte bedriftenes kostnader. På den måten vil opplysningene være helt 
oppdatert, og man vil treffe enda bedre enn den foreslåtte ordningen.  
 
Regnskapsførere som fører regnskap for andre i næring er pålagt autorisasjon og er 
under tilsyn av Finanstilsynet. De nærmere 12 000 autoriserte regnskapsførerne i 
Norge fører regnskapene til mer enn 400 000 små- og mellomstore virksomheter 
(SMB). Regnskapsførerne sitter med oppdaterte tall og har innsyn i hele kundens 
økonomi og andre avtaleforpliktelser. Regnskapsførerne er vant med å bekrefte 
kundenes inntekter og kostnader både vis a vis bankforbindelse, Innovasjon Norge, 
ved innbetaling av aksjekapital, samt i forbindelse med skatte- og 
avgiftsrapporteringen. 
 
Oppsumert: For å være trygge på at tiltakene treffer best mulig både med utbredelse 
og størrelse, mener vi det er viktig at det brukes mest mulig oppdaterte tall – som kan 
bekreftes av en uavhengig tredjeperson. . På denne måten vil tiltakspakken treffe godt 
samtidig som myndighetene kan være trygge på at de innrapporterte tall er korrekte. 
  
Vi håper med dette å ha gitt et nyttig innspill til det krevende arbeidet som ligger 
foran dere.  
  
Dersom det er ønskelig stiller vi oss positive til et videomøte. 
 
Med vennlig hilsen                                                                       
Skattebetalerforeningen 

 

Karine Ugland Virik       Per-Ole Hegdahl                                                                                                               
administrerende direktør      advokat 
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