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Innspill til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om 

midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall   

 

 

Det vises til Skattebetalerforeningens brev fra 3. mai 2020 om forskriftsbestemmelsene 

om tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall. Vi takker for innspillene. 

15. mai 2020 fastsatte departementet endringer i forskriften som etter vår vurdering er i 

tråd med innspillene fra Skattebetalerforeningen, se kunngjøring på Lovdata.no. 

 

Beregning av omsetningsfall 

Etter forskriften til tilskuddsordningen som ble fastsatt 17. april, jf. forskriften § 2-3 

andre ledd, skulle beregnet normalomsetning i støttemåneden settes til omsetningen i 

samme måned som støttemåneden i 2019 justert for den prosentvise endringen i 

omsetning fra perioden januar og februar 2019 til januar og februar 2020. Formålet med 

at beregnet normalomsetning skulle justeres med prosentvis endring i omsetning over 

denne perioden, var at omsetningsfallet i større grad skulle beregnes på grunnlag av 

omsetningsnivå som kunne ha blitt forventet i støttemåneden dersom økonomien var i 

en normalsituasjon. Selskap med høy vekst det siste året vil da få oppjustert beregnet 

normalomsetning i støttemåneden sammenlignet med omsetningen i samme måned i 

2019, og det prosentvise omsetningsfallet og dermed støttebeløpet vil bli dertil høyere. 

 

Vekstjusteringen av beregnet normalomsetning hadde også den konsekvens at foretak 

med særlig lav omsetning i januar og februar 2020 fikk beregnet et lavt omsetningsfall. 

For foretak som reelt sett har nedskalert sin virksomhet i løpet av det siste året, vil 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-05-15-1013
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beregningen av normalomsetning i disse tilfellene kunne gi et riktig bilde av den 

omsetningen som kunne forventes i støttemåneden i en normalsituasjon for økonomien.  

For foretak som ble rammet av virkningene av virusbruddet allerede i januar og februar 

2020, eller som av andre spesielle grunner hadde særlig lav omsetning i januar og 

februar 2020, så departementet at vekstjusteringen av beregnet normalomsetning 

kunne gi urimelige utslag. Departementet fastsatte derfor 15. mai 2020 endringer i 

forskriften, slik at beregnet normalomsetning i støttemåneden ikke kan settes mer enn 

20 pst. lavere enn faktisk omsetning i samme måned som støttemåneden i 2019, jf. ny § 

2-3 andre ledd i forskriften. Endringen ble gitt virkning for støttemånedene fra og med 

april måned. Lav omsetning i januar og februar 2020 får dermed mindre betydning for 

størrelsen på tilskuddet for støttemånedene fra april–august. Endringen er i tråd 

synspunktene Skattebetalerforeningen gir uttrykk for i brevet fra 3. mai. 

 

Dokumentasjonskrav for opplysninger etter § 3-1 femte ledd 

15. mai 2020 fastsatte departementet endringer i § 3-1 femte ledd slik at opplysninger 

om resultat før skatt som oppgis i søknad om tilskudd under tilskuddsordningen for 

foretak med stort omsetningsfall, skal kunne bekreftes av enten revisor eller autorisert 

regnskapsfører. Endringen er i tråd synspunktene Skattebetalerforeningen gir uttrykk 

for i brevet fra 3. mai. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristine Høegh-Omdal  e.f. 

avdelingsdirektør 

 

Håkon Frede Foss 

rådgiver 
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