Kompensasjonsordningen
som følge av korona-situasjonen
– Regjeringens krisepakke for næringslivet

Statens kompensasjonsordning
En statlig kompensasjonsordning skal hjelpe bedrifter som opplever betydelig
omsetningssvikt som følge av korona-situasjonen. Ordningen gjelder for mars,
april og mai 2020. Det er Skatteetaten som forvalter ordningen.
Det skilles mellom to typer bedrifter som kommer til å motta økonomisk støtte:
1. Bedrifter som er pålagt av myndighetene å stenge
2. De som ikke må holde stengt, men som likevel opplever en betydelig
omsetningssvikt
Helsedirektoratet besluttet forbud mot og stenging av alle virksomheter i
serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av
mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan
holde minst 1 meters avstand, aller helst 2 meter, skal man følge anbefalingene fra FHI.
Mange av Systemkjøps medlemmer og bedrifter innen serveringsbransjen generelt,
tilhører den gruppen bedrifter som ikke er pålagt å stenge, da det er mulig å tilpasse
driften Helsedirektoratets krav. Likevel har bransjen blitt truffet hardt av koronasituasjonen, og mange opplever omsetningssvikt og veldig vanskelige dager.

Hvem kan få støtte?
Bedrifter som har hatt mer en 20 % nedgang i omsetning i mars 2020,
sammenlignet med samme måned i fjor. Bedrifter som har mer enn 30 %
nedgang i omsetning fra og med april 2020, sammenlignet med samme
måned i fjor. (Dersom bedriften ikke var i drift i mars 2019 (startet opp etter
dette), benyttes et gjennomsnitt av omsetningen i januar og februar 2020.)
Hva skal støtten dekke?
Støtten skal dekke deler av det som defineres som bedriftens uunngåelige faste
kostnader. Dette vil i hovedsak være kostnader i forbindelse med leie av lokaler
og direkte faste kostnader tilknyttet lokalene.
Hvor mye støtte får bedriften?
Regjeringen er klar på at ikke alle bedriftens uunngåelige faste kostnader skal dekkes
av det offentlige. Støtten vil regnes ut månedsvis, basert på bortfalt omsetning som
følge av korona-situasjonen, med fratrekk av en egenandel på 10.000,- (NB: Nedre
grense for utbetaling av støtte er 5.000,- pr. mnd.).
Når og hvor kan bedriften søke om støtte?
Søknad om støtte gjøres fom. 20. april 2020 på portalen kompensasjonsordning.no.
Her finnes det enkle verktøy og veiledninger om hvordan du skal søke. Du vil også
kunne få et estimat om hvor stor en eventuell støtte vil bli.
Når blir støtten utbetalt?
Søknadsprosessen skal være mest mulig automatisert, og ved godkjent søknad
utbetales pengene innen 2-3 virkedager.
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Systemkjøp vil oppdatere dette dokumentet fortløpende.
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