
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KUNDEINFORMASJON JANUAR 2021 

 

Godt nytt år! 

Det siste året med Corona har vært utfordrende for flere bransjer.  Enkelte bedrifter og 

privatpersoner har vært og er fortsatt rammet.  Mange krevende tiltak og tilpasninger 

gjennomføres for å kunne levere varer og tjenester på normalt nivå.  Også for revisorer har 

dette skapt noen utfordringer med hjemmekontor, nedstengte virksomheter og ekstraarbeid 

knyttet til diverse støtteordninger.  

 

Det har vært mange og skiftende regler å forholde seg til siden mars.  Det gjelder bla. 

tilskudd, permitteringsregler, satser for merverdiavgift (lav sats) og arbeidsgiveravgift, samt 

en rekke ordninger for betalingsutsettelser av skatt og offentlige avgifter.  Siden ordninger 

endres og forlenges jevnlig, er det utfordrende å være oppdatert.  Revisorforeningen har på 

sine hjemmesider samlet og oppdatert informasjon om mange av tiltakene som er iverksatt. 

 

Vi har mottatt spørsmål om kompensasjonsordningene, og orientering om disse er derfor 

hovedfokus i denne kundeinformasjonen.  Vi har tidligere informert om 

kompensasjonsordning 1 gjennom egne nyhetsmail. 

 

Videre har vi mottatt enkelte hevendelser fra våre kunder med spørsmål knyttet til mulige 

endringer i arveavgiftsreglene.  Hvorvidt det vil bli innført arveavgift ved et eventuelt 

regjeringsskifte til høsten er uklart, men vi registrerer at enkelte sentrale opposisjonspolitikere 

har ytret ønske om gjeninnføring av arveavgift. 

 

Skattesats på alminnelig inntekt for selskaper og personer holdes uendret på 22% for 2021. 

Oppjusteringsfaktor for aksjeutbytte og aksjegevinster mv. er uendret, hvilket betyr en fortsatt 

effektiv skattesats på 31,68% for slike inntekter.  Innslagspunktet for formuesskatt er uendret, 

mens verdsettelsesrabatten for aksjer, driftsmidler og tilordnet gjeld er økt fra 35% til 45% i 

2021. 

 

Kompensasjonsordning 2 (september 2020 – april 2021) 

Myndighetene har innført en kompensasjonsordning for faste kostnader ved omsetningsfall 

etter august 2020.  For å omfattes av ordningen er det et blant annet krav om at foretaket er 

skattepliktig til Norge og har ansatte.  Kravet til ansatte gjelder ikke for enkeltpersonforetak 

og ansvarlige selskap der foretakets inntekt er innehavers eller minst en av deltagernes 

hovedinntekt. 

 

https://www.revisorforeningen.no/fag/tiltak-fra-myndighetene-for-a-handtere-koronakrisens-konsekvenser-for-bedrifter-og-ansatte/


 

 

 

 

Ordningen omfatter bare foretak med omsetningsfall på minst 30% sett opp mot tilsvarende 

periode i fjor.  Det er et krav om at omsetningsfallet hovedsakelig må skyldes 

coronapandemien.  Foretak som er stiftet etter sammenligningsperioden eller mangler 

omsetning i sammenligningsperioden, kan for terminene i 2020 benytte januar og februar 

2020 som sammenligningsperiode. 

 

Tilskuddet beregnes for to og to måneder, hvor september og oktober ses under ett, og 

november og desember under ett.  Denne ordningen løper foreløpig ut april 2021. 

 

Tilskuddet er knyttet opp mot faste uunngåelige kostnader, og det er i ordningen definert 

hvilke poster i næringsoppgaven som her omfattes.  For tilskuddsperioden kan bare 

rentekostnad opptil 1,5 prosent av lånebeløpet for det aktuelle lånet per den første dagen i 

tilskuddsperioden medregnes som fast, uunngåelig kostnad. 

 

Tilskuddet beregnes som prosentvis omsetningsfall multiplisert med faste uunngåelige 

kostnader som igjen multipliseres med en justeringsfaktor.  Justeringsfaktoren er fastsatt til 

0,7 for terminen september/oktober, 0,85 for terminen november/desember og 0,8 for 

januar/februar. 

 

Det er fra 18.01.2021 åpnet for å søke om tilskudd for de to første terminene, og her kan det 

søkes frem til 14.03.2021.  For januar/februar 2021 åpnes det for søknader fra 15.03.21 og 

frem til 15.05.2021. 

 

Tilskuddet begrenses av blant annet øvre og nedre grense for utbetaling og av underskudd i 

regnskapet for 2019.  Beregnet tilskudd under kr 5.000 utbetales ikke. 

 

For ytterligere informasjon vises det til Forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for 

foretak med stort omsetningsfall etter august samt veiledning kompensasjonsordning – faste 

kostnader.  Brønnøysundregistrene har i tillegg egen veiledningstjeneste som har telefon 

75007505. 

 

Opplysninger i søknaden må bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor før 

innsendelse av søknaden.  Det gjelder alle søknader, og her er det ingen beløpsgrenser.  

Foretak som innvilges støtte vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til bekreftelsen, 

begrenset til et beløp på kr 10 000 per søknadsperiode. 

 

Brønnøysundregistrene har utarbeidet krav til kontrollhandlinger som må utføres ved 

bekreftelsen av søknaden.  Bekreftelsen gis ved å signere søknaden i Altinn etter at søkeren 

har signert.  Dette fungerer på samme måte som ved signering av skattemeldingen.   

 

Søknaden om tilskudd for en termin kan per i dag kun leveres én gang.  Er det feil ved 

søknaden lar det seg ikke gjøre å levere denne på nytt.  Det presiseres at søknaden må 

signeres av en person med nøkkelrolle i selskapet. Det vil i praksis si styreleder eller daglig 

leder. Leveres denne av en person som har tilgang i Altinn uten å være definert med 

nøkkelrolle vil søknaden bli avvist, og kan ikke leveres på nytt.  Prosessen vil da være en 

skriftlig klage på papir. Dette er en betydelig svakhet i ordningen - som vi har adressert til 

Brønnøysundregisteret som administrerer kompensasjonsordning 2. 

 

 

 



 

 

 

 

Kompensasjonsordning 1 (mars 2020 – august 2020) 

Kompensasjonsordning 1, administrert av Skatteetaten, løp fra mars til august og bygget i stor 

grad på at søkeren selv kunne sende inn kompensasjonskravet, og at myndighetene fulgte opp 

med kontroll på stikkprøve basis. Søknadsfristen er her utløpt. 

 

Alle søkere som har fått et eller flere månedlige tilskudd på over kr 15 000 må uoppfordret 

legge frem bekreftelse på innholdet i søknaden til Skatteetaten.  Det er kun for den eller de 

månedene der månedlig tilskudd overstiger kr 15 000 at det kreves uoppfordret bekreftelse. 

 

Innholdet i søknaden skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor. 

Dersom virksomheten har benyttet gjennomsnittlig ordinært resultat før skattekostnad i januar 

og februar 2020 i stedet for gjennomsnittlig resultat før skattekostnad 2019, skal det avgis 

særskilt bekreftelse av dette.  Skatteetaten har publisert en veiledning med 

kontrollhandlingene som må utføres av revisor eller autorisert regnskapsfører for å kunne avgi 

bekreftelse som nevnt over. 

 

Bekreftelsene rapporteres i egen portal. Fristen for å sende inn bekreftelsene er ved fastsetting 

av årsregnskapet for 2020.  For foretak som ikke er regnskapspliktig, er fristen ved levering 

av skattemeldingen for 2020.  Hvis foretaket blir plukket ut i kontroll av Skatteetaten kan de 

få en tidligere frist.   

 

Kostnadene knyttet til bekreftelse av kompensasjonsordning 1 dekkes ikke som en del av 

ordningen.   

 

For begge ordningene er det krav om noteopplysninger til årsregnskapet for den 

regnskapsmessige behandlingen av tilskuddene. 

 

Nordnorsk Revisjon AS  

Internt hos oss har det skjedd viktige endringer i 2020.  Gerd Jorunn Kristoffersen har gått av 

med pensjon etter mange år som revisjonsmedarbeider i selskapet.  Vi har ansatt Roar Solberg 

høsten 2020.  Roar har utdannelse som statsautorisert revisor og har jobbet i flere år ved 

revisjonskontor i Bergen.   

 

Som del av planlagt generasjonsskifte i Nordnorsk Revisjon AS har Erik Berg, Gerd Jorunn 

Kristoffersen og Tron M. Steffensen høsten 2020 solgt sine aksjer i selskapet til NNR 

Holding AS.  Selskapet eies av Jan Erling Didriksen og Remi Bolsøy Lyngmo.  Erik Berg og 

Tron M. Steffensen fortsetter i selskapet i sine stillinger som oppdragsansvarlige revisorer.  

Jan Erling Didriksen overtar som styreleder, mens Erik Berg, Tron M. Steffensen og Remi 

Bolsøy Lyngmo er valgt som styremedlemmer. 

 

Ellers henviser vi til vår hjemmeside www.nordnorskrevisjon.no for nyttig fagstoff.  Vi ser 

frem til et fortsatt godt samarbeid med kunder og forbindelser i 2021. 

 

Nordnorsk Revisjon AS 

 

 

Remi Bolsøy Lyngmo 

Daglig leder 

http://www.nordnorskrevisjon.no/

