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Gjennomgangen er basert på hva vi opplever at våre kunder er opptatt av,
og er ikke uttømmende.
Disclaimer: Innholdet i presentasjonen er et (statisk) utdrag av tiltak, som kan (vil) endres.

Generelle tiltak – viktigste endringer
• Arbeidsgivers ansvar for..
•
•
•

betaling av lønn etter at permitteringen iverksattes er til 2 dager.
betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager.
betaling av omsorgspenger reduseres til 3 dager.

• Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i 2 mnd, og frist for
innbetaling av 2. termin utsettes fra 15. mail til 17. august.
• Merverdiavgift
•

Innbetaling av første termin som forfaller 14. april, utsettes til 10. juni

• Forskuddsskatt
•

Innbetaling av andre termin, for selskaper, som forfaller 15. april er utsatt til
1. september.
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Noen tips..
• Dersom selskapet allerede har
innbetalt forskudsskatt, er det
mulig å søke om tilbakebetaling.
• Det er mulig å endre
forskudsskatten dersom den
økonomiske situasjonen til
selskapet har endret seg.
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AGENDA
Kompensasjonsordningen for bedrifter

Kompensasjonsordningen for bedrifter
Formålet er kompensere bedrifter med stort omsetningsfall for
uunngåelige faste kostnader, og forvaltes av Skatteetaten.
Det legges opp til selvrapportering av omsetning og uunngåelige faste
kostnader, og at selskapsnavn og utbetalt beløp offentliggjøres
fortløpende.
Bankene har ingen rolle i vurderingen av hvem som får kompensasjon for
hva.
Stortingsproposisjonen ble behandlet i Stortinget 7. april.
Prosess videre:
•

Tirsdag 14. april: Forventet godkjenning av ESA

•

Fredag 17. april: Forventet åpning av søknadsløsning

SPAREBANKEN VEST

To modeller for kompensasjon – med nedre grense på 5.000
kroner, og øvre grense på 30 millioner kroner per selskap

Selskaper som har
omsetningsfall som følge av å
ha blitt stengt ned av staten

Selskaper som ikke har blitt
stengt ned av staten, men
som har omsetningsfall på
30%1 eller mer som følge av
situasjonen
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1: 20% i mars 2020

Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader
x justeringsfaktor på 90 %

Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader –
egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 %

Hvordan beregnes omsetningsfall?
Omsetningsfallet som ligger til grunn for beregning
av kompensasjonen måles som omsetning i
månedene som støtteordningen gjelder for
sammenlignet med omsetningen i en normal og
sammenlignbar periode.
For de fleste bedrifter vil samme måned året før
være et naturlig sammenligningsgrunnlag.
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Nylig oppstartede bedrifter og vekstbedrifter
For bedrifter som ikke eksisterte for et år siden kan en nyere periode, for
eksempel januar/februar 2020, være et utgangspunkt for beregningen av
omsetningsfallet.
Finansdepartementet ser også på muligheten for å kunne justere
utgangspunktet for beregningen av omsetningsfallet for foretak som har
hatt betydelig vekst i omsetningen i perioden februar 2019 - februar 2020.
Hvordan omsetningsfallet skal beregnes og hvilke utgangspunkt det
beregnes fra, vil bli nærmere fastsatt i forskrift.
Nivået på kompensasjonsbeløpet vil uansett ta utgangspunkt i nivået på
uunngåelige faste kostnader i mars 2020.
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Uunngåelige faste kostnader
• Leie av lokale*
• Lys og varme
• Vann og avløp
• Forsikring
• Leie av utstyr og transportmidler
• Netto rentekostnader*
Søkeren må på forespørsel kunne dokumentere tallene.
*Departementet varsler at de i forskrift vurderer å sette tak på disse kostnadene.
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Tips: Det finnes flere modeller hvor en kan beregne hva en kan
forvente å få i kompensasjon
• Regnskap Norge
• Økonomihuset
• KPMG

Søknad baseres på egeninnberetning – men bedriften må i søknad bekrefte at de kan innhente attest
fra revisor eller regnskapsfører. Feilrapportering blir sanksjonert (skatteloven)
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Statlig lånegaranti

Garantiordning for SMB – viktig ledd i regjeringens
tiltakspakke for å gi likviditet til bedrifter
•

50 mrd i statsgaranterte lån kan innvilges av
norske banker frem til 1.juni

•

Skal gi rask likviditetstilførsel til SMB kunder
som har låneevne i et "normalt marked"

•

Nærhet til kunden, kredittkompetanse og
raske beslutninger avgjørende i ordningen

•

Norske banker vises stor tillit under ansvar

•

https://www.spvnyheter.no/naringsliv-ogsamfunn/statlig-lanegaranti-er-na-klar-tilbruk/
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Absolutte krav for ordningen, og bruk av ordningen
Bedriften..

• har et akutt likviditetsbehov
• var ikke i økonomiske
vanskeligheter før krisen
• er levedyktig og lønnsom i
normalsituasjon
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Absolutte krav for ordningen, og bruk av ordningen
• Lån / kreditt kan..
•

ha maks 3 år løpetid totalt og inntil 12 mnd avdragsfrihet

•

maksimalt utgjøre 2x lønnskostnader i 2019 eller 25 % av omsetning i
2019 (på konsolidert basis)
•

•

hvis bedriften er etablert etter 1.1.19 eller senere, kan anslått lønnskost første
to driftsår brukes som grunnlag

IKKE nyttes til å førtidig innfri hovedstol eller avdrag på eksisterende lån
•

ordinær betjening av avdrag og renter er OK
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Vilkår for lån til SMB
• Kunden betaler årlig garantiprovisjon til staten (belastes av banken)
• 0,25 % av garantert beløp ved løpetid < 1 år
• 0,50 % av garantert beløp ved løpetid > 1 år
• Banken betaler årlig garantiavgift til staten
• 0,10 % av garantert beløp
• Rente betales til banken som normalt
•

SMB defineres som bedrifter som blant annet har omsetning < 493 MNOK eller balanse < 423
MNOK (på konsolidert basis)
•

Vedlegg 1 til forskriften: Definisjon av SMB
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Vilkår for lån til større bedrifter
• Kunden betaler årlig garantiprovisjon til staten (belastes av banken)
• 0,50 % av garantert beløp ved løpetid < 1 år
• 1,00 % av garantert beløp ved løpetid > 1 år
• Banken betaler årlig garantiavgift til staten
• 0,10 % av garantert beløp
• Rente betales til banken som normalt
•

Større bedrifter er bedrifter som ikke er definert som SMB – etter forrige slides definisjon
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Hva må til for å søke?
(primært for Sparebanken Vest – kunder)

• Kort beskrivelse av selskapets virksomhet.
• Kort beskrivelse av behovet for finansiering, og hvor stort beløp som
søkes.
• Hvilke grep har selskapet selv gjort for å bedre selskapet situasjon?
• Regnskap for 2019.
• Likviditetsbudsjett ut 2020 og driftsbudsjett ut 2021.
• Kopi av oppdaterte vedtekter.
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Øvrige tiltak
• Du vil finne oppdatert informasjon her til en hver tid:
• https://www.spv.no/bedrift/kundeservice-bedrift/korona-pandemi-as
• https://www.spv.no/bedrift/kundeservice-bedrift/korona-pandemi-enk

SPAREBANKEN VEST

